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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018. április 25-én Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
munkatervében nem szereplő soron kívüli, nyílt ülésén 15.00 órakor, a Kőzségháza, 5144
Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. alatti emeleti tanácskozó termében.

Jelen vannak: Joó-Kovács Balázs, Menyhárt Ernő, Dr. Pap Béla, Szűcs Gergely,— képviselők

Szűcs Lajos - polgármester
Dr. Dinai Zoltán -jegyző

Lakosság részéről vendég: 3 fő

Meghívott vendég: 4 fő

A polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, bogy a Képviselőtestület 7 főből áll, az ülésen
jelen van 5 fő képviselő,a Képviselőtestületi ülés határozatképes.

Kobela Margit és Vámosi Norbert képviselők jelezték, hogy más elfoglaltságuk miatt a mai ülésen
nem tudnak részt venni.

Javaslom, hogy a meghívóban lévő napirendeket tárgyalja a Képviselőtestület. Van-e a napirendekhez
kapcsolódóan más javaslat, vagy napirend előtti bejelentés, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor
kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 5 főjelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

24/2018. (IV. 25.) Kéi,viselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés naph-endjének elfogadásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete Úgy döntött, hogy a mai ülésen a
kiküldött meghívóban lévő napirendeket elfogadja, és tárgyalja meg.

Határidő: 2018. április 25.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

1. Napirend
Beszámoló Jászboldogháza település 20~ 7. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság
javítására tett intézkedésekről
Előadó: a Jászberényi Rendőrkapitányság részéről Finta István r.őrnagy

Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: A Rendőrkapitányság írásos beszámolóját megkaptuk. Szeretettel köszöntöm a
Rendőrkapitányság részéről érkezett vendégeinket. Köszöntöm Finta István rendőr őrnagy urat, a
Közrendvédelmi Osztály vezetőjét és Kerekes Dánielt rendőr főtörzsőrmester körzeti megbízottat.
Szeretnék-e szóban kiegészíteni a beszámolót?
Finta István r. őrnagy: Dr. Tóth Péter r. ezredes, Rendőrkapitány Úr nem tud részt venni a mai
Képviselőtestületi ülésen, máshol kell szolgálatot teljesítenie, de szavait szeretném tolmácsolni, hogy
tisztelettel üdvözli a Képviselőtestületet! Ezért En képviselem a Rendőrkapitányságot. Szóbeli
kiegészítésül tájékoztatom a Képviselőtestületet, hogy 2017. május -vel Jánoshida település körzeti
megbízotti állást sikerült más szervezeti egységtől érkező kollégával betölteni. Igy Kerekes Dániel
körzeti megbízott jóval több időt tud Jászboldogháza településen tölteni, szolgálatot teljesíteni. Ez
mindenképpen pozitívum. Szeretném megköszönni a Képviselőtestület türelmét, és Kerekes Dánielnek
pedig köszönöm, hogy két településen helyt állt egy hosszabb időszak alatt. Köszönöm a szót.
Szűcs Lajos: Kerekes Dániel r. főtörzsőrmester, körzeti megbízott másfél évig helyettesített Jánoshida
településen, ezért kevesebbet volt jelen a településünkön, de ez az eredményekben nem látszik. Nagy
örömmel olvastam a Rendőrkapitányság beszámolóját, mert nemcsak a településen, de az egész
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Jászságban látszik a közbiztonság helyzetének a javulása. Eredményes a munkájuk, melyet nagyon
jónak tartok. Csökkent a bűncselekmények száma, de minden téren nagyon Szép az eredményességi
mutató, és csak javulás tapasztalható. Oröm számunkra, hogy itt a településen minimális az esetek,
elkövetések száma. Onkormányzatnak is volt illegális szemétlerakásból adódó feljelentése, mely
rendőrségi eljárássá válik. Kérésem a Rendőrkapitányság felé, hogy a jövőben is foglalkozzunk a kisebb
ügyekkel is. Próbálunk foglalkozni a kisebb ügyek megelőzésével, a lakosság minél szélesebb körben
történő figyelem felhívással. De ha a lakos elköveti a szabálytalanságot, akkor kell vele foglalkozni, és
nem hagyjuk figyelmen kívül, és meEtesszük a kellő intézkedést.
Orömmel olvastam a beszámolóból, hogy 2010. óta a Jászság területén gyilkosság nem történt. Ez
valóban így van?
Finta István: A büntető törvénykönyv különbséget tesz az emberölés, a halált okozó súlyos testi sértés,
vagy foglalkoztatás körében elkövetett veszélyeztetés között, melynek eredménye lehet halálos
kimenetelű is. Lehetséges az is, hogy az elkövetett bűncselekmény alapján elindul egy rendőrségi
minősítés, de már az ügyészségi, bírósági szakaszban más minősítést kap az ügy.
Ha már megkaptam a szót, akkor szeretnék válaszolni a Polgármester Úr által elmondottakra. A
rendőrség. és az ott dolgozó összes kolléga úgy véli, hogy mindig azzal a problémával kell
foglalkoznunk, amit a lakosság annak érez. Szerencsére Jászboldogházán nem kell súlyosabb esetekkel
foglalkozni. Ezjó a lakosságnak, ésjó a rendőrségnek is. Ha ittJászboldogházán a hulladékgazdálkodás
megsértésének a rendje okozza a problémát, akkor a rendőrség ezzel fog foglalkozni. A büntető
törvénykönyv is, azt, hogy mi meríti ki ezt a tényállást és milyen kategóriába sorolható, szakértői
véleményre bízza. Minden esetben szakértő állapítja meg, bogy az a cselekmény minek minősül, és
azzal meg lehet-e sérteni a hulladékgazdálkodás rendjét, esetleg veszélyes hulladéknak minősül, vagy
nem. Ezt nem a rendőrség dönti el, hanem az Igazságügyi névjegyzékben szereplő szakértőket keresünk
meg ennek eldöntésére, illetve a Legfőbb Ugyésznek is van erre vonatkozó előírása. Allatkínzás esetén
is minden esetben szakértőt kell kirendelni. Nincs két egyforma bűnügy, még akkor sem, ha ránézésre
ugyanúgy néz ki. Szakértői vélemény alapján két lehetősége van a rendőrségnek. Ha veszélyes hulladék,
akkor vádat emel, ha nem akkor visszautalja. Ha lakossági életvitel körülinényeiből származó
kommunális hulladék, abban az esetben a szabálysértési törvény alapján kerül elbírálásra az ügy.
Szűcs Laios: Köszönöm szépen. Onkorinányzati közfoglalkoztatásban lévő dolgozókkal nem csak a
belterületről, hanem a külterületekről, utak melletti csatornákból is folyamatosan gyűjtjük össze a
kommunális hulladékot, beton, illetve, építési törmeléket, és szállítjuk el a központi Jászteleki
hulladéktároló telepre. Amennyiben felmerül a gyanú, hogy honnan származik a hulladék, akkor
jelezzük a Jegyző felé. A jegyző meg teszi a kellő intézkedést, és akkor akár rendőrségi ügy válhat
belőle, és a büntetés sem marad el, amely elérheti a 100 eFt-ot is. Az Imrédy út viszonylag kisebb
forgalinú, bokros, fás szakaszra sajnos elég gyakran kihordják a hulladékot, még más, környező
településekről is. Mi pedig szeretnénk a saját környezetünket szépen, tisztán tartani, ezért a jövőben is
megragadunk minden lehetőséget, és fellépünk a szemetelők ellen.
Köszönöm a rendőrség elmúlt évi munkáját, tevékenységét. Szeretném kiemelni, hogy külön öröm
számunkra, hogy az elmúlt évben is, és az idei évben is volt rá példa, hogy különböző formában a
rendőrség folyamatosan részt vesz abban, hogy a település lakosait, ~yermekeit szeinléletformálásra
ösztönzi, foglalkozik az ismeretterjesztéssel, tájékoztatással. Külön köszönöm, hogy a községben a múlt
hónapban kerékpár gravírozást végeztek. Részt vesz a rendőrség az iskola, óvodai intézményeink
programjain. Igény szerint a rendezvényeinket támogatja, segíti, azzal, hogy jelen vannak, illetve
bemutatót tartanak. Ennek nagyon jó hatása, inert látják, hogy a rendőrség nem a lakos ellenünk van,
hanem azért dolgoznak, hogy a rendet fenntartsa, ellenőrizze. Fontos, hogy a gyermnekekben ez a
szemlélet kialakuljon. Köszönöm egész éves munkájukat, és gratulálok az elért eredményhez, mert
látható, hogy az egész Jászság terűleténjó közbiztonsági helyzet van, és nagyon sokat dolgoznak a rend
fenntartásáért.
Van-e a Képviselőtestületnek kérdése, hozzászólása, véleménye?
Joó-Kovács Balázs: A beszámolóból kiderült számunkra, hogy a rendőrség munkája nemn öncélú, hanem
a lakosság védelmét és a közbiztonságot szolgálja. Nagyon örülök a jó eredményeknek. Köszönjük
Kerekes Dániel körzeti megbízott munkáját, hogy javaslatainkat, észrevételeinket felkarolta, ezzel is
eredményesebben tudta végezni a munkát. Köszönöm szépen a Rendőrkapitányság vezetőinek a
többszöri segítséget, a konferenciákat. Külön kiemelném a rendőrségi ügyelet segítségét, amikor nem
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volt itt a körzeti megbízott, akkor általuk cl tudtuk érni, amit szerettünk volna. Bízunk benne, hogy ez
az év sem lesz rosszabb.
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen. Van-e még vélemény, kérdés, hozzászólás? A beszámolót elfogadásra
javaslom. Amennyiben nincs több kérdés, akkor kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 5 főjelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

25/2018. (IV. 25.’) Képviselőtestületi Határozat
A település 2017. éves közbiztonsági helyzetéről

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a Jászberényi
Rendőrkapitányság Jászboldogháza település bűnügyi, közbiztonsági és közlekedési helyzetéről

szóló 2017. évi beszámoló jelentését az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel együtt.
A Képviselőtestület köszönetét fejezi ki a Rendőrségnek a 2017. évben elvégzett jó munkájáért.

A továbbiakban jó munkát, sok sikert és jó egészséget kívánnak a település közbiztonságának
javításáért fáradozó szerveknek és személyeknek.

Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán —jegyző
Jászberényi Rendőrkapitányság — 5100 Jászberény, Hatvani u. 1.

Irattár

Szűcs Laios:Köszönöm, hogy eljöttek, és részt vettek a mai ülésünkön. További munkájukhoz sok sikert
kívánunk!

Finta István r. őrnazv: Köszönjük szépen! Ajó eredmények nem csak a rendőrségnek köszönhető, közös
eredmény, mert mindenki maximálisan hozzá tette azt, amit tudott. A helyi polgárőrséggel folyamatos
az együttműködésünk.. Fontos részünkre a tájékoztatás, a megelőzés. Ahová meghívják a rendőrséget,
oda mindig elmegyünk. Legyen az bármilyen rendezvény, falunap, óvoda, iskola, nyugdíjas klub, stb.,
mert ha az általunk teijesztett ismeretek értő fülekre találnak, akkor már megérte, hogy a rendőrség ilyen
tevékenységet is végez. Köszönöm szépen! A Képviselőtestületnek további jó munkát kívánunk!

Finta István r. őrnagy és Kerekes Dániel körzeti megbízott elment az ülésről. Az ülés folytatódott tovább.

2. Napirend
Beszámoló a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évben végzett
Jászboldogháza települést érintő tevékenységéről
Előadó: Fózer Tibor tű. ezredes parancsnok

Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Tisztelt Képviselőtestület! Kedves Vendégeink! Tisztelettel köszöntöm Fózer Tibor
tűzoltó ezredes urat a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség-vezetőjét és Torba Csaba tűzoltó
alezredes urat. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Orönunel olvastam a Jász-Nagykun
Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017.
évről készített beszámolóját is. A beszámolóból láthatjuk, hogy az illetékességi területen viszonylag
nyugodt év áll mögöttünk. A tavalyi évben Jászboldogházán nagyon minimális eseményre került sor.
Van-e vendégeinknek szóbeli kiegészítése a megküldött anyaghoz.
Fózer Tibor tű.ezredes: Igen. Köszönöm a szót, és néhány gondolatot említenék meg. Tisztelt
Polgármester Ur! Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Jelenlévők! Szabó Szabolcs Gábor tű alezredes
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parancsnok Úr külföldön tartózkodik, ezért a helyettese Torba Csaba alezredes Úr képviseli őt, Én pedig
a felügyeleti szerv részéről érkeztem. A 2016. év csendesebb volt Jászboldogháza település esetében,
mint a tavalyi év. Az időjárás nem a legkedvezőbb volt, és a 12 hónapból 7 hónap során történt olyan
időjárási jelenség, ami befolyásolta a tevékenységünket, és a helyi önkéntes tűzoltók munkáját is.
Osszesen 11 riasztást regisztráltunk. amelyből 7 alkalommal az önkéntes tűzoltók is tudtak segíteni.
Ezekben az esetekben a helyi önkéntes tűzoltók hamarabb kiérnek a helyszínre, mint a hivatásos
tűzoltók. Jászsági szinten is 200 vonulással több volt, mint az azt megelőző három évben. Kiemelkedő
nagy tűzeset Jászboldogházán sem, de Jászsági szinten sem volt. Nem csak a hivatásos tűzoltókat,
hanem a településen lévő őnkénteseket is figyelembe véve 11 tűzoltó egység dolgozik azon, hogy a
térség tűzbiztonsága megfelelő legyen. Tavaly tavasszal főleg csapadékmentes időjárási viszonyok
voltak. és a 9 tűzeset szabadtéri tűz volt. Ezek nem voltak nagykiterjedésűek. Viszont kevesebb
épülettűz volt, mint az elmúlt években. A Hivatásos Tűzoltóság nemcsak tűzoltással és műszaki
mentéssel foglalkozik, hanem besegít a Katasztrófavédelmi Kirendeitség egyéb szakmai munkájába is.
Polgári Védelmi területen a Katasztrófavédelmi megbízottak, így a Jászberényi Járásban Torba Csaba
alezredes úr is tevékenykedik. A településen közösen 9 alkalommal végeztünk különböző területeken
szemléket, ellenőrzéseket. Lakosságvédelmi szempontból elsősorban az önkormányzat a partnerünk.
Kiemelném a belterületi vízelvezető rendszer ellenőrzését. és a veszélyes fák esetében is minden évben
közösen szemlét tartunk. Másfél évvel ezelőtt jelent meg munkáink sorában egy újabb kategória, amit
fokozottan ellenőrzünk. Ez a kéményellenőrzés. A jogszabály alkotók az elmúlt öt év során elég sűrűn
változtatták az ide vonatkozó normákat. Minden évben más jogszabály előírást kell követni. Ezért ide
vonatkozó statisztikával nem rendelkezünk. 2016. év közepétől 2017. év végéig sor ellenőrzést végeztek
a kéményseprők a kémények vonatkozásában. A lakosoknak kötelezően biztosítani kellett az ellenőrzés
végrehajtását. Már ebben az időszakban is térítésmentesen hajtották végre az ellenőrzést. A tavalyi
évben 25 kéményt találtak a szolgáltatók Jászboldogháza településen, amelyet el kellett tiltani a
használattól. Ezeket a kéményeket nem lehet használni addig, amíg nem helyezik a megfelelő műszaki
állapotba. Prevenciós munkánk egyik fő eleme a kéménytűz és a szénmonoxid mérgezés megelőzése.
Az elmúlt év elején nagyobb tél volt, és akkor kéménytűz is több volt, és szénmonoxid mérgezéses
gyanús eset is történt. Az idei télen az esetek száma niegfeleződött, ésjobb statisztikai számokról tudunk
majd jövőre beszámolni. Még ezek a számok fUggenek majd az év végi időjárástól is. Az idén kevés
szabadtéri tűz volt eddig. Az idén is elmaradt a tavasz. Tél után nyár következett, és várnánk az esőt is.
Bízunk benne, hogy aratásig még a Jászságban lesz eső. Csapadékmentes, aszályos időben vagy viharos
időjárás esetén a feladat is sokkal több. Osszegezve a 2017. évet, és a Jászsági statisztikával
összehasonlítva, a 11 esetszám Jászboldogházán a település nagyságához képest megfelelő. Belterületen
a lakókörnyezetben nem volt kiemelkedő esemény. Köszönöm a szót, és ha van kérdés, akkor szívesen
válaszolok.
Szűcs Laios: A Katasztrófavédelem megkapta a kémény és a fűtési rendszer ellenőrzésének a feladatát.
Kémény ellenőrzéseket végeztek 2W 7. év végéig. Térítésmentes lett a szolgáltatás, de amennyiben a
kémény műszaki állapota nem felelt meg, akkor vagy le kellett bontani, vagy fel kellett újítani. Ezt már
megszokták a lakosok. Nem értjük a jogszabályalkotókat, hogy 2018. január 1-től miért változottak a
jogszabályon? Most úgy érezzük, hogy megint nem érzik fontosnak a lakosok, és nem biztos, hogy
továbbra is rendben tartják a kéményt. Rendben kell tartani azért, hogy biztonságosan tudjuk használni.
Előfordult olyan eset, hogy az önkormányzatnak be kellett segíteni a kéményfelújításában a család
biztonsága érdekében, mert már kezdődött a fűtési szezon, de szerencsére Jászboldogházán nem sok
gond van.
Fózer Tibor: Kötelező a kéményeket, és a fűtési berendezések üzeinbetartása, csak a kéményseprő nem
sormunkában, hanem adott időpontban megy ellenőrizni, amikor kérik a lakosok. Jelen jogszabály
alapján 2W 8. januártól decemberig valamilyen időpontban az ingatlantulajdonosnak kérni kell a
szolgáltatást, és a kéményseprő ugyan úgy ingyen felülvizsgálja a kéményt. A kéményseprő dolgozók a
Katasztrófavédelem egyik ágazatához tartoznak, és nem Katasztfrófavédelmi alkalmazottak. Ugy
gondoljuk, hogy a jelenleg hatályos jogszabályon is történnek még változtatások. A jogalkotók gyűjtik
a tapasztalatokat, statisztikai adatokat, ezért lehet még változtatásra számítani. A jelenleg használaton
kívüli kéményeket 60 napon belül ellenőrizni fogjuk, hogy használja — e a lakos, ha igen, akkor bírságot
kell kiszabnunk. Amennyiben nem használja, akkor tudomásul vesszük, hogy betartja a rendelkezést.
Amennyiben kéinénytűz keletkezik, ott ki kell vizsgálnunk a körülményeket. Amennyiben a család nem
tudja megoldani a felÚjítást, ott az önkormányzattal közösen megoldást kell találnunk, mert nem lehet
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egy családot sem fűtés nélkül hagyni a téli fűtési szezonban. Ajogalkotókat is meg lehetett érteni. hogy
azért kívántak változtatni ajogszabályon, mert a sorellenőrzés során egy utcában többen nem vettek ki
szabadságot. Járkált az utcában, de nem jutott be több lakásba, akkor több alkalommal vissza kellett oda
menni, és a munka nem úgy haladt, ahogyan kellett volna. Ezért volt szükség a jogszabály változtatásra,
és ezért kell most a lakosnak kérni az ellenőrzést e-mailben, személyesen, telefon, stb. Egy kéményseprő
szolgálati autó Jászberényben parkol, egy pedig helyben Jászboldogházán az önkormányzat udvarán,
amit ezúton is köszönünk, hogy helyet biztosítottak részére, mert helyi lakosú dolgozó jár vele.
Szűcs Lajos: Ha az ingatlanra vállalkozás van bejelentve akkor a kéményseprői szolgáltatást külön
céggel kell elvégeztetni, és fizetni kell érte. Nem a Kft. a tulajdonos, hanem a magánszemély. A lakosok
ezért fel vannak háborodva, igazságtalannak érzik. Ez nem változott továbbra sem?
Fózer Tibor: Nem változott. Jász-Nagykun-Szolnok Megyében 7 cég van kijelölve erre a
feladatellátásra, abból a listából kell választani. A Katasztrófavédelem nem vállalja, ezért marad 6
magán vállalkozás, melyből ki lehet választani, hogy ki végezze el az ellenőrzést. A szolgáltatásért
fizetni kell, egy kémény kb. 10-11 eFt+áfa. Jászboldogházán 33 cég szerepel a nyilvántartásunkban.
Ellenőrzés esetén kérjük a kémény felülvizsgálati jegyzőkönyvet, és ha nincs, akkor bírságolnunk kell.
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen. Van-e azelhangzottakhoz kérdés, hozzászólás, vélemény?
Joó-Kovács Balázs: Köszönöm szépen az egész éves munkájukat, mind a polgári védelmi feladatok,
képzések, mind az ellenőrzések során nyújtott segítségükért.
Szűcs Lajos: A beszámolót elfogadásra javaslom. Amennyiben nincs több kérdés, akkor kérem, hogy
szavazzunk.

A képviselőtestület 5 főjelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

26/2018. (IV. 25.) Képviselőtestületi Határozat
Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi beszámolójáról

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megvitatta, és elfogadja a Jász-Nagylcun
Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi beszámoló jelentését.

A Képviselőtestület köszönetét fejezi ki a 2017. évben elvégzettjó munkájukért.
A jövőben további sok sikert, jó egészséget kívánnak a településért dolgozó szerveknek és

személyeknek.

Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán —jegyző
Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság — Fózer Tibor ezredes, kirendeltség-vezető

Szabó Szabolcs Gábor tűo. őrnagy — Jászberényi HTP parancsnok
Irattár

Szűcs Lajos: Köszönöm szépen Fózer Tibor tű.ezredes és Torba Csaba tű.alezredes uraknak, hogy
személyesen részt vettek a beszámoló megtárgyalásán. A további munkájukhoz sok sikert, és jó
egészséget kívánok Onöknek és Munkatársaiknak!

Fózer Tibor tű.ezredes és Torba Csaba tű.alezredes megköszönték a jó kívánságokat, és elmentek az
ülésről. Az ülés folytatódott tovább.

3. Napirend
Előterjesztés a Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. 20~ 7. évi pénzügyi beszámolójának
megtárgyalására
Előadó: Vadkerti Tivadar - Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. elnöke
Szűcs Lajos polgármester — szóban



32

Szűcs Lajos: A Jászboldogházi Településfejlesztő KR. 2017. évi pénzügyi beszámolójának
tárgyalásához a pénzügyi mérleget megkaptuk. Tisztelettel köszöntöm Vadketti Tivadart, a
Jászboldogházi Településfejlesztő KR. ügyvezetőjét, aki 2014. óta látja el az ügyvezetői feladatokat. Az
elmúlt két évben a Jászboldogházi Településfejlesztő KR. végezte az önkormányzat anyagbeszerzését —

a Konyha anyagbeszerzését is - a Standfiirdő üzemeltetése mellett. Ezért elég nagy pénzügyi forgalmat
bonyolított. Csak a Konyhánál évi 8-9 millió forint az anyagbeszerzés. A Strandfiirdő —és Kemping
forgalma 5-6 millió forint/év. Ez feletti összeget az önkormányzat felé teljesítette a Jászboldogházi
Településfejlesztő KR. Voltak olyan pénzügyi teljesítések is, amelyet az önkormányzat nem tudott
teljesíteni, és a Jászboldogházi Településfejlesztő KR-vel kellett elvégeztetni. 2018. január 1-től már
nem a Jászboldogházi Településfejlesztő KR. végzi az összes beszerzést, csak azokat, amelynél
előnyösebb. mint például a Konyha anyagbeszerzése. Az önkormányzat anyagbeszerzése nagyon sok
adminisztrációvaljárt, önkormányzatnak előnye nem származott belőle, ezért már nem a Jászboldogházi
Településfejlesztő KR. végzi. A Strandfürdő üzemeltetését ebben az évben is ugyanúgy a
JászboldogháziTelepülésfejlesztő KR. végzi. Ha az önkormányzat végezné az üzemeltetést, akkor nem
lehetne annyi Afa-t visszaigényelni. A Konyha beszerzéseknél is így lehet több áfa-t visszaigényelni,
mert a strand és a konyha szolgáltatást végez.
Jászboldogházi Településfejlesztő KR.-nél 9.600.000,- Ft. megtakarítása van az önkormányzatnak a
strand felújításból származó pályázati önerő támogatásból. 201 7. december 31-én az önkormányzat
több, mint 7 millió forinttal tartozott a Jászboldogházi Településfejlesztő KR.-nek az elmúlt két évből
eredő ki nem fizetett számlákból adódóan. Sajnos az elmúlt két évben sem tudtunk a Id nem Ezetett
számlákra kiegészítő támogatást kapni, hiába pályáztuk meg. Ha ebben az évben sem kapunk
támogatást, akkor majd rendezni kell a tartozásokat egymás felé, ahhoz, hogy a számlák teljesüljenek.
Láthatjuk, hogy ez nem lesz fenntartható hosszú távon. Aklcor majd dönteni kell, hogy hogyan tovább?
Egyre nehezebb a kötelező feladatokat is teljesíteni. A Jászboldogházi Településfejlesztő KR. működése
kb. 95 % - ban, szinte majdnem teljes egészében az önkormányzat által megbízott feladatot lát el, és az
önkormányzattól rngg. 2017. évben nyereséggel tudott zárni, ezért stabihiak ítélem meg. De minden
évben meg kell gondolni, hogy hoz-e annyi nyereséget, mint amennyi feladattal jár, és amennyi
munkába kerül. Egész évben elég nagy feladattal, odaügyeléssel jár az adminisztráció. Ugyanolyan az
óvoda és a konyha is, mert működésükben teljesen önálló intézmények lettek. Onálló intézményekként
külön-külön könyvelést igényelnek, külön-külön sokkal több adminisztrációval járnak.
Ezúton szeretném megköszönni a hivatal pénzügyes dolgozóinak a munkáját, mert a munkájuk néha
nagyon nagy kihívással jár, hogy ennyi feladatot végezzenek. Köszönjük, hogy jól, határidőre
teljesítenek. Köszönöm a Jászboldogházi Településfejlesztő KR. feladatait ellátó adminisztrációs, illetve
pénzügyi és a strand működtetésében részt vevő dolgozók munkáját. Köszönöm Vadkerti Tivadar
ügyvezető lelkiismeretes munkáját.
A beszámolót elfogadásra javaslom. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor
kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 5 főjelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

27/2018. (IV. 25.) Képviselőtestületi Határozat
A Jászboldogházi Településfejlesztő KR. éves zárómérlegének elfogadásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestiilete megtárgyalta, és elfogadta a

Jászboldogházi Településfejlesztő KR. (5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.)

2017. évi Egyszerűsített éves beszámolóját a kiegészítő mellékletekkel együtt.

Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán - jegyző ‚

Jászboldogházi Településfejlesztő KR. — Vadkerti Tivadar — ügyvezető
Szűcs Lajos: Vadkerti Tivadar ügyvezetői megbízatása 2014-től 5 évre szól. Az ügyvezetői feladatokat
térítésmentesen végzi. és látja el. Az elmúlt években folyamatosan szaporodtak, bővültek a
tevékenységek. Egyre több lett a feladat. Amikor már az anyagbeszerzést is át vette a Jászboldogházi
Településfejlesztő KR., akkor már nem csak nyáron, amikor a strand üzemelt volt feladat, hanem szinte
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napi szinten foglalkozni kellett az ügyekkel. Javasoltam Vadkerti Tivadar részére, hogy gondolja át a
Jászboldogházi Településfejlesztő KR továbbiakban való Ügyvezetői feladat eHátását, mert tudjuk, hogy
az elmúlt évben beteg volt, műtéten esett át. Szeretném, hogy a jövőben nyugodtabban tudná tölteni a
nyugdíjas éveket, és minél kevesebb stresszt, problémát szeretnék a részére. Ezért foglalkoztunk több
alkalommal is, az utóbbi időben a Jászboldogházi Településfejlesztő KR feladatellátásával
kapcsolatosan. Átadom a szót. Mi a véleményed? Hogyan látod a Jászboldogházi Településfejlesztő KR
további feladatellátását?
Vadkerti Tivadar: Beszéltünk már róla. A véleményem nem változott. Ugy látja az önkormányzat
vezetése és a Jászboldogházi Településfejlesztő Kit. részéről, ha valaki át tudja venni a vezetést akkor
szívesen átadom. A könyvelést jelenleg stabilnak látom. Ugyvezetést nem szeretném Úgy vállalni, hogy
mással könyveltetnénk a Jászboldogházi Településfejlesztő KR, pénzügyeit, mert jelenleg
megbízhatónak, stabilnak látom. Ha átveszik a könyvelést, akkor szívesen átadom az ügyvezetést is.
Szűcs Lajos: A Jászboldogházi Településfejlesztő KR könyvelését Jászberényi Könyvelő Iroda végzi.
Ez a mai körülmények között már megoldható, hogy nem helyben van. Nem olyan probléma, amelyet
nem lehet kiküszöbőlni, és az elmúlt években sem jelentett gondot. A könyvelési díj a Jászboldogházi
Településfejlesztő KR forgalmától fUgg, ezért folyamatosan emelkedett az utóbbi időkben.
Á Jászboldogházi Településfejlesztő Kit. könyvelésére vonatkozóan kb. fél éve kaptunk az eddiginél
kedvezőbb ajánlatot egy helyi könyvelőtől, Nagy-Kollár Mitától, aki jelenleg gyermekgondozási
segélyen van, és létrehoztak egy vállalkozást, és Új könyvelői céget alapítottak. Ajánlatot tettek a
Jászboldogházi Településfejlesztő Kit. könyvelésére. Á Jászboldogházi Településfejlesztő Kit.
Ügyvezetői feladatainak ellátásáért Vadkerti Tivadar térítést nem kap, mert nincs rá pénz. A feladat pedig
egyre több lett.
Nagy— Kollár Anita a Jászboldogháza lfjúságáért Egyesület pályázatainál külső pénzügyi tevékenységet
több alkalommal végzett eddig is. Ezért ismerjük a munkáját. Ezért kértem tőle, hogy Úgy gondolja át a
Jászboldogházi Településfejlesztő KR könyvelését, hogy ha az ügyvezetői feladatát is vállalja. Egy
személy felelne a könyvelésért és az ügyvezetői feladatellátásért is. Á két feladatot az eddigi könyvelési
díjtól alacsonyabb áron vállalja Nagy — Kollár Anita.
Á könyveléssel kapcsolatosan a Jászboldogházi Településfejlesztő Kit. ügyvezetője dönt. hogy hogyan
végzi a feladatot. Az önkormányzatnak az ügyvezetéssel kapcsolatosan kell dönteni.
Köszönöm Vadkerti Tivadar elmúlt négy évben végzett tevékenységét, önzetlen, jó munkáját, amit a
Jászboldogházi Településfejlesztő kit. és az önkormányzat érdekében végzett, de hogy a mindennapok
ne jáijanak stresszel, problémával, azért javaslom, hogy bízzuk meg Nagy — Kollár Anitát a Kit.
Ügyvezetői feladatainak ellátásával. Van-e az elhangzottakhoz kérdés, vélemény, hozzászólás?
Szűcs Geraelv: Végezheti mindkét feladatot egy személy? A jogszabályok megengedik?
Osszeférhetetlenségbe nem ütközik? Attól nem kell tartani, hogy az új könyvelő szakmailag nem tudja
ellátni ezt a feladatot.
Dr. Dinai Zoltán: Senuni nem tiltja. A könyvelés az szolgáltatás.
Szűcs Laios: Á felelősség az ügyvezetőn van. Nagy-Kollár Anita a vállalkozáshoz és a könyveléshez a
szükséges végzettséggel, dokumentumokkal rendelkezik. A vállalkozással kapcsolatosan hosszú távra
tervezi. Az egyeztetések alkalmával elhangzott, hogy ha át veszi Nagy-Kollár Anita az Ügyvezetői
feladatokat a 2017. évi mérleg elkészülése után, abban az esetben is a könyvelés 2018. 06. 30-ig maradna
a Jászberényi Könyvelői Irodánál. Második félévtől venné át a könyvelést.
Dr. Pay Béla: En úgy értettem Vadkerti Tivadar hozzászólásából, hogy szívesen maradna ügyvezető.
Nem jól értettem?
Vadkerti Tivadar: Ha nincs más megoldás, akkor maradok, de ha kedvezőbbet talál az önkormányzat
vezetése, akkor Szívesen átadom. En már másik könyvelővel nem kívánok dolgozni. Jászberényben
történik a könyvelés, de eddig probléma soha nem volt. En szívesen átadom a helyem, ha bármemiyit
is meg tud takarítani az önkormányzat a jelenlegi költségen. Ha a könyvelést átveszik, akkor vigyék az
Ügyvezetői feladatot is. En így látom jónak.
Menyhárt Ernő: Ha éreztem volna Vadkerti Tivadar szavaiból, hogy le szeretne mondani, akkor lehetne
támogatni a javaslatot. Most megdicsérjük, majd leváltjuk új ügyvezetőre, aki elviszi a könyvelést is,
így számomra nehezen egyeztethető össze.
Vadkerti Tivadar: Ázt is nézni kell, hogy az önkormányzatnak melyik lesz a célravezetőbb. I-Ia a
könyvelést átveszik, akkor végezzék az ügyvezetést is. En már új könyvelővel nem szeretnék dolgozni.
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Szűcs Lajos: Vadkerti Tivadar munkájával meg vagyunk elégedve, a Jövőre való tekintettel szeretném
az egészségét a stressztől védeni. Ez érdekében tettem a javaslatomat. De ha más a Képviselőtestület
véleménye, akkor azt is elfogadom. Van-e még kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, hogy
szavazzunk.

A képviselőtestület 5 fő jelenlévő Képviselőből 3 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

28/2018. (IV. 25.) Képviselőtestületi Határozat
A Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. ügyvezető változásról

Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadta Vadkerti Tivadar Jászboldogházi
Településfejlesztő Kft. ügyvezetői tisztségről 2018. május 1-vet történő lemondását, és megköszönteaz
elmúlt négy évben végzett munkáját.

Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán - jegyző
Vadkerti Tivadar —5144 Jászboldogháza, Árpád u. 2.

Irattár

Szűcs Lajos: Nagyon hálásak vagyunk Vadkerti Tivadarnak azért, hogy amikor szükség volt rá, akkor
vállalta ezt a nem könnyű feladat ellátását. Köszönjük szépen a 4 évben végzett munkádat, és a
továbbiakbanjó egészséget kívánunk!
Vadkerti Tivadar: Köszönöm szépen!

Polgármester Úr 10 perc szünetet rendelt el. Szünet után az ülés folytatódott tovább.

Szűcs Lajos: Javaslom, hogy a Jászboldogházi Településfejlesztő Kit ügyvezetői feladatok ellátásával
bízzuk meg Nagy-Kollár Ánitát.

A képviselőtestület 5 fő jelenlévő Képviselőből 3 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

29/2018. (IV. 25.) Képviselőtestületi Határozat
A Jászboldogházi Településfejlesztő Kit ügyvezető megbízásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy 2018. május 1.
napjától térítésmentes megbízási viszony keretében, 5 év határozott időre megbízza Nagy-Kollár Anita
(an.:Dobóczki Katalin) 5144 Jászboldogháza, Bajnok utca 45. szám alatti lakost a Jászboldogházi
Településfejlesztő Kit ügyvezetői feladatainak ellátásával.

Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán - jegyző
Jászboldogházi Településfejlesztő Kit — Vadkerti Tivadar — volt ügyvezető

Nagy-Kollár Anita — megbízott ügyvezető
Irattár

4. Napirend
Előterjesztés a települési önkormányzat rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó
2018. évi igény benyájtására

Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Rendkívüli önkormányzati támogatásra elkészítettük az igénylést. Az elkészített kimutatás
tartalmazza a benyújtható tételek listáját. Osszesen 11.846.650,- Ft-ra szeretnénk pályázni, melyek
önkormányzati támogatások:
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Jászsági Szolgáltató Szociális Társulás Jászladány Községi Önkormányzata részére: 2017. évi tartozás
3.726.731,- Ft.
Jászteleki Közös Onkormányzati Hivatal felé 2017. évi tartozás: 3.650.406.-Ft.
Nyugdíjba ment Tamási Zoltán karbantartó részérejubileumi jutalom br. 902.500,- Ft.
± szociális hozzájárulási adó: 175.988,- Ft.
Jászboldogházi Településfejlesztő Kit felé tartozás: 3.048.000,- Ft.
Kommunális hulladék szállítási számla tartozás: 297.190,- Ft.
Vízdíj száma tartozás: 45.835,- Ft.

Szűcs Lajos: Van-e az elhangzottakhoz kérdés, hozzászólás, más vélemény? Amennyiben nincs, akkor
kérem a Képviselőtestületet, bogy szavazzunk.

A képviselőtestület 5 főjelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

30/2018. (IV. 25.) Képviselőtestületi Határozat
A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására, és a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati támogatására vonatkozó 2018. évi igény benyújtásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet 1.7. és a I..10. pontjában kapott felhatalmazás
alapján támogatási igényt nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatására.

Határidő: azonnal
Erről: I.) MAK Szolnok

2.) Szűcs Lajos polgármester helyben
3.) Dr. Dinai Zoltán jegyző helyben
4.) Gazdálkodási ügyintéző helyben
5.) Irattár helyben — ért esü lnek

5. Napirend ..

Előterjesztés az Onkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása — beiterületi
utak felújításához pályázat bcnyújtására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírásra került a
pályázat. Ezt a pályázatot minden évben kiírják, de egy önkormányzat egy pályázatot adhat be. Pályázat
keretében lehetőség nyílik belterületi utak felújítására támogatási kérelmet beadni. 15 % önerőt kell
biztosítani az önkormányzatnak. Sajnos új as~faltos utat építeni nem lehet, csak meglévő utat lehet
felújítani. Két nagy forgalmú, rossz állapotú utat választottunk. A Bajnok és Bocskai utcák szilárd
burkolatú útjainak felújítására a terveket elkészítettük. A munka tervezett költsége: bruttó: 17.764.535
Ft., melyhez 2.764.535,- Ft. önerőt kell biztosítani. Javaslom, hogy adjuk be a pályázatot. Van-e kérdés,
hozzászólás, más vélemény? Amennyiben nincs, akkor kérem a Képviselőtestületet. hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 5 főjelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

31/2018. (04.25.) Képviselőtestületi határozat
Belterületi utak, járdák felújítása (hazai forrású pályázat)

Jászboldogháza Községi Önkormányzata elhatározza, hogy támogatási kérelmet kíván benyújtani „Az
Onkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra, a
helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen hirdetett”,
belterületi utak, járdák, hidak felújítása kapcsán. (MÁK Ebr 42) A várható támogatási intenzitás
bruttó 85%, önerő 15%.
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A tervezési munkára felkértük Kimák Gyula úttervezőt. aki elkészítette a műszaki leírást, tervezői
költségvetést, és a nemleges engedélyköteles igazolást.
A munka leírása: Jászboldogháza, Bocskai utca (HRSZ 409, 449), Bajnok utca ( I-lESZ 122 )‚ utcák
szilárd burkolatú útjainak felújítási munkái. Tönkrement belterületi szilárd burkolatú út helyreállítási,
felújítási munkái. Kátyúzási munkák, 4 cm ACI 1 aszfalt, 2,5 méter szélességben.
A munka tervezett ára: bruttó: 17.764.535 HUF
A támogatás maximuma: 15.000.000 HUF ( 85°o)
Onerő: 2.764.535 HUF (IS %)

Az önkormányzat saját költségvetéséből az önerőt biztosítja!
Határidő: 2018.05.02.

Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester

Dr. Dinai Zoltán jegyző
Sasné Szöllősi Anita pénzügyi vezető

Magyar Allamkincstár ( EBR42 rendszer)

Szűcs Lajos: Van-e még kérdés, vélemény, bejelentés, ameimyiben nincs, akkor 10 perc szünet után a
Képviselőtestület zárt üléssel folytatja a további napirendek megtárgyalását.

Kmf.

(Dr. Dl~k~t~
jegyzőpolgármester



Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNÖKÉTŐL

4/20 18.

MEGRÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület 2018. évi munkatervében nem szereplő soron kívüli ülésre

2018. április 25-én, szerdán délután 15,00 órára.

AZ ÜLÉS BEL YE: Községháza Tanácskozó terme (emeleten)

Javasolt napirendi pontok:

1.1 Beszámoló Jászboldogháza település 2017. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság
javítására tett intézkedésekről
Előadó: Dr. Tóth Péter r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, a Jászberényi Rendőrkapitányság
Vezetője — írásban, szóban

2.! Beszámoló a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évben végzett
Jászboldogháza települést érintő tevékenységéről
Előadó: Szabó Szabolcs Gábor tő. alezredes parancsnok — írásban, szóban

3.! Előterjesztés a Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. 2017. évi pénzügyi beszámolójának
megtárgyalására
Előadó: Vadkerti Tivadar - Jászboldogházi Településfejlesztő Kik. elnöke — írásban

Szűcs Lajos polgármester — szóban

41 Előterjesztés a települési önkormányzat rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó
2018. évi igény benyújtására

Előadó: Dr. Dinai Zoltán —jegyző — írásban, Szűcs Lajos polgármester - szóban

5.1 Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása — belterületi
utak felújításához pályázat benyújtására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — írásban, szóban

6.! Előterjesztés a „Jászboldogháza Községért” kitüntetés és a „Jászboldogháza
Díszpolgár&’ kitüntető cím adományozásának megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — szóban

7.1 Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban
- Strandüirdőhőz kapcsolódó tó hasznosítása
- Rákóczi Szövetség kérelme
- Otthonteremtési támogatási kérelem megtárgyalása „.‚ ~ ill

Jászboldogháza, 2018. április 18.

áet
A Képviselőtestületi ülés napirendjeinek írásos dokumentuma megtalálható a
www.iaszboldoghaza.hu honlapon.
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JÁSZBERÉNYI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
VEZETŐJE

Jászberényi Rendőrkapitányság

Beszámoló

‚Jászboldogháza település közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság javítására tett intézkedésekről

2017.
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BEVEZETŐ

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. ~ (4) bekezdése alapján a
rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi
területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról.

A Jászberényi Rendőrkapitányság illetékességi területe kb. 1200 négyzetkilométer, nagyobb a
Szolnoki Városi Rendőrkapitányságénál. Az illetékességi területén 18 település, 5 város és 13
község található 85.000 fő összlakossággal. A rendőrkapitányság illetékességi területén két
járást alakítottak ki, a jászapáti székhelyű Jászapáti Járást és a jászberényi székhelyű
Jászberényi Járást 9-9 településsel.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 2017. július 1-i hatállyal
személyemet nevezte ki a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetőjének, 2016. szeptember I
től megbízással láttam el vezetői feladatokat.

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a munkaterve alapján 2018.
április havi testületi ülésére tűzte ki a település közrendjének és közbiztonságának helyzetéről
szóló beszámoló megtárgyalását.

Jászboldogháza település a Jászberényi Járáshoz tartozik. Jász-Nagykun-Szolnok Megye
nyugati, a Jászság déli határán fekvő település. Jászberénytől kb. 15 km-re, délre fekszik.
Szomszédos települések: Jánoshida (kb. 5 km), Tápiógyörgye (kb. 8 kin).

Vasúton a MÁV 82-es számú, Hatvan—Szolnok közötti villamosított vonalán érhető el.
Vasútállomása a Jászboldogháza—Jánoshida nevet viseli. Közúton a 32-es főútról Jánoshida
felől érhető el, illetve a Jászberény—Jászboldogháza közötti ún. Intédy mellékúton.
Megközelíthető még a Tápiószele (311-es főút) - Tápiógyörgye—Jászboldogháza közötti úton.
Területe: 55, 31 km2. Belterülete: 157 ha. Allandó népessége 1675 fő (KSH 2015. 01. 01.)

A beszámolót a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője által 2018.
február hónapban kiközölt Országos Rendőr-főkapitánysági szempontrendszer szerint
készítettem el és ez alapján teijesztem azt a Tisztelt Képviselő Testület elé.

2017. évre kitűzött célok:

1. Jászboldogháza település közbiztonságának fenntartása, javítása, különös
figyelemmel az itt lakók szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló
jogsértések elleni eredményes fellépésre. A központi és területi szerv által
elrendelt, a lakosság szubjektív biztonságérzetét pozitív irányba befolyásoló
fokozott ellenőrzések és programok maradéktalan és eredményes végrehajtása.
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2. Az Összes és egyes regisztrált bűncselekmények számának csökkentése, a
nyomozati eredményesség növelése.

3. Az illegális migráció elleni eredményes és hatékony fellépés a ko ckázatelemzésen
alapuló helyi ellenőrzések fokozásával.

4. A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számának csökkentése a
baleset-megelőzési tevékenység és a közúti ellenőrzések fokozásával.

5. Törvényes, eredményes fellépés a bűncselekmények elkövetőivel szemben.
Jogszerű, szakszerű, arányos és szükséges intézkedések foganatosítása.

BŰNÜGYI HELYZET BEMUTATÁSA
a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények alapján

forrás:ENYŰBS

Re2isztrált bűncselekmények alakulása

2017-ben Jászboldogháza
40%-al csökkent a 2016-os

településen 15db bűncselekmény
25db-hoz viszonyítva.

kerüh regisztrálásra, mintegy

Közterületen elkövetett re2isztrált bűncselekmények

A közterületen elkövetett és vádemeléssel zárult bűncselekmények száma 2017-ben 8db,
2016-ban 12db volt.

Regisztrált bűncselekmények száma Jászboldoghúza
településen

25

20

15

10

5

O

2016. óv 2017. óv
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A repisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, kiemelten kezelt
bűncselekmények áttekintése

Egyes kiemelt bűncselekmények alakulása Jászboldogliáza településen
O-ló ~lOl-7--évben

2 2016. év

~:;~ j 2017. év
~-0

0- 0 0

Forrás: ENYÜBS

A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített arányában előző évhez
jelentős javulás tapasztaU~ató 1492-ről 2017-ben 895-re csökkent.

viszonyítva

A kiemelt bűncselekmények közül emberölést, annak kísérletét, halált okozó testi sértést,
önbíráskodást, embercsempészést, rablást, kifosztást, nem regisztráltak sem 2016-ban, sem
2017-ben.

Lopások és lakásbetörések számának alakulása

A 2017-ben a regisztrált lopások száma jelentősen 4-ről 1-re, mititegy 75%-al csökkent,
lakásbetörés a településen nem került regisztrálásra.
Ugyanakkor emelkedett a rendőrkapitányság nyomozás eredményességi mutatója is ebben a
bűncselekményi kategóriában 27.8%-ról, 42,5%-ra, ami az elmúlt évek legjobb eredménye.

q
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~11
a 2016. év

a 2017. év

Lopás - akásbetörés
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Garázdaság. testi sértés. rongálás bűncselekmények számának alakulása

8
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Testi sértés Garézdas~g Rongélss

Testi sértés . súlyos testi sértés

5 2015. Cv

~ 2017. Cv

Az adatok elemzése során megállapítható, hogy 2017. és 2016. tekintetében a regisztrált
rongálások száma 0, a testi sértések száma 2017-ben összességében 2-ről 0-ra csökkent,
garázdaság 4-ről O-ra csökkent.
A Jászberényi Rendőrkapitányság eljárásában 2017-ben regisztrált testi sértések
nyomozáseredményessége 72,2%, a regisztrált garázdaság bűncselekmény
nyomozáseredményessége 73,5%, míg a rongálások nyomozáseredményessége 43,8%.

B~NÜLDÖZŐI MUNKA ÉRTÉKELÉSE

A nyomozáseredményességi mutató alakulását, a közterületen elkövetett regisztrált
bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatóját és az egyes kiemelten kezelt
bűncselekmények nyom ozáseredményességi mutatójának alakulását az 1. számú
inellékletben foglaltam össze.

TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK
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Lopis Csalés Összesen
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2017. év adatai
- indított ügy: 1 db : - 1 tulajdon elleni szabálysértés: jogtalan elsajátítás
- tulajdon eHeni szabálysértésekben a felderítési mutató: nem volt felderített ügy
- szabálysértési őrizetbe vétel: nem volt
- befejezések megoszlása: nem volt befejezett ügy

2016. év adatai
- indított ügy: 5 db : - 5 tulajdon elleni szabálysértés: 4 lopás, 1 csalás
- tulajdon elleni szabálysértésekben a felderítési mutató:

- Osszesen: 40 %
-bolti lopás: 100%
- bolti lopáson kívül egyéb lopás: 33,33 %
- lopáson kívül egyéb tulajdon elleni szabálysértés: nem volt ilyen felderítés

- szabálysértési őrizetbe vétel: nem volt
- befejezések megoszlása: 7 db befejezett ügy: -4 bíróságra küldés

-3 megszüntetés

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI HELYZET BEMUTATÁSA

Balesetek alakulása

A bekövetkezett balesetek esetében minden esetben vizsgáltuk, hogy hiányos vagy helytelen
forgalomszervezés közrejátszott-e a közlekedési esemény kialakulásában. A közterületi
állománnyal szemben támasztott folyamatos elvárás, hogy az észlelt forgalomszervezési
hiányosságokat jelezzék parancsnokaiknak.

Jászboldogháza közigazgatási területén 2017. évben 2 regisztrált közlekedési baleset történt,
melyből — sebesség nem megfelelő alkalmazása miatti pályaelhagyás — 1 eset 8 napon belül
gyógyuló sérüléssel járt, 1 alkalommal szabálytalan hátramenet miatt történt baleset során
csak anyagi kár keletkezett. Az anyagi kárral járó baleset oka az ittas gépjárművezetés volt.

2016-ban 2 közúti közlekedési baleset történt, 1 ittasan okozott baleset, mely 8 napon belül
gyógyuló sérülést eredményezett, illetve 1 eset, mely során súlyos sérülés keletkezett.

Közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében előírt feladatok végrehajtása során
Jászboldogháza területét érintően heti / kétheti gyakorisággal hajtottunk végre ellenőrzéseket.
Az ellenőrzések során villogók, láthatósági mellények kiosztására is sor került.

Ezen kívül a hagyományosan megrendezésre kerülő — korábbi tapasztalatok alapján jelentős
közlekedésbiztonsági kockázatot jelentő — motoros találkozó időszakában koncentrált
közlekedésrendészeti ellenőrzésekre, azon belül az ún. Finn módszeres ittasság ellenőrzésre is
sor került. Ugyancsak kiemelten került ellenőrzésre a nagy tömeget vonzó Hagyományok
Hétvégéje elnevezésű rendezvény.

A médiában megjelenő cikkek, interjúk, riportok mellett a Mesevár Óvoda Családi Napja
rendezvénye szolgált még baleset-megelőzési információk átadására.
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Az illegális mizráció helyzete (jellemző kategóriák; trendek, módszerek; a visszaszorítás
érdekében tett intézkedések).

A Jászság az illegális migrációval nem érintett, Így Jászboldogháza település sem, azonban
jelenlétét teljesen kizárni nem lehet, ezért a Járőrszolgálati Alosztály és a Körzeti Megbízotti
Alosztály állománya több alkalommal is részt vett helyi szervezésű Un. mélységi
ellenőrzésekben, ahol embercsempészetre utaló körülményt nem állapítottunk meg.

RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE

Az elmúlt évben a településen a közterületi jelenlétünket tovább növeltük, melyre a jövőben is
nagy hangsúlyt fektetünk. A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább javító, a
prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedésekkel törekedtünk az erőszakos jellegű
bűncselekmények, valamint a vagyon elleni bűncselekmények számának további
csökkentésére. A Megyei Rendőr-1~5kapitányság intézkedési terve alapján, a Jászság területén
található települések rendőri jelenléttel történő közbiztonsági megerősítése érdekében új
útirányterveket dolgoztunk ki a jászsági települések — köztük Jászboldogháza — ellenőrzésére.
Ennek érdekében a települési körzeti megbízott távolléte, pihenőnapja esetén, úgynevezett
gurulószolgálatot terveztünk és hajtottunk végre a településen, amely azt jelenti, hogy két F6
körzeti megbízott minimum 1,5 órában járőrszolgálatot látott el, biztosítva a rendőri jelenlét
folyamatosságát.

A Jászberényi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó településeken rendszeresen
tartottunk körözési akciókat, amelyek Jászboldogháza települést is érintették.

Az időskorúak sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmények megelőzése érdekében
Jászboldogháza közigazgatási területén hetente 1-l alkalommal ellenőrzéseket
foganatosítottunk, továbbá hetente 1 alkalommal fokozott rendőri jelenlétet szerveztünk a
külterületi ingatlanokban és a tanyákon élő személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények
megelőzésére és visszaszorítására. Ezen ellenőrzésekbe bevontuk a felső jászsági körzeti
megbízotti csoportot, tehermentesítve a helyi körzeti megbízottat és ezzel is fokozva a
településen a rendőri jelenlétet.

Rendőri intézkedések

A Körzeti Megbízotti Alosztály illetékességi területén kifejtett tevékenységének Főbb mutatói:

2017. év 2016. év
Előállítás (db) 76 100
Elfogás (db) 49 74

Elővezetés (db) 298 397
Helyszíni bírság (db/összeg) 265 fől 242 fől

4 050 000 3 480 000
Szabálysértési feljelentés (db) 112 105

Ittas vezető (Fő) 5 4
Testi kényszer /bilincs 14 I 34 22 / 54
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A fenti adatok tükrözik az
bevezetett, a rendőrség
iránymutatása, melynek fó
segít, ahol pedig intézkedni

ORFK által 2015. februárjában „intézkedési kultúraváltás” néven
megújulását, szolgáltató, segítő jellegének erősítését célzó
célja az, hogy ahol az állampolgár segítségre szorul, ott a rendőr
kell, ott a törvény kereti közötti szankciót alkalmazva lép fel.

Gyülekezésről szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény nem volt a településen.

Jászboldogháza községre önálló körzetleírás és útirányterv készült, annak érdekében, hogy a
más szervezeti egységektől érkező rendőrök könnyebben láthassák el szolgálatukat.

A községnek stabil körzeti megbízottja van, aki a szomszédos Jánoshidán él, amely a
szolgálat ellátásban nem akadályozza. Nagy t~gye1rnet fordítottunk arra, hogy a kötelező
távollétein túl ( oktatások, lövészeti és intézkedés-taktikai képzések, stb.), szolgálati idejét
teljesen a településen töltse, irányítsa az oda vezényelt más rendőri erőket, ismertesse meg
velük a község jellemzőit, bűnügyi helyzetét, segítve ezzel az önálló szolgálat ellátásukat, a
településen lakók érdekében.

BŰN..ÉS BALESET-MEGELŐZÉS

Bűnme~előzési stand~ ~ Safe”

2017-ben Jászboldogházán három alkalommal működtettünk Bűnmegelőzési standot, ezen
alkalmakkor az ORFK Készenléti Rendőrség állományába Toborzás is történt. A Megelőzési
és Tanácsadási Konferencián belül létrehozott Kerékpár Nyilvántartó Rendszerben tovább
végeztük a kerékpárok nyilvántartásba vételét. A rendőrkapitánysági rendszer az Országos
„Bike Safe” rendszer részét is képezi.

Lakásbetörések, gépkocsi feltörések és lorások megelőzése

A Körzeti Megbízotti Alosztályt szórólapokkal láttuk el, melyet a körzeti megbízott által a
lakossághoz eljutatott, továbbá a lakosság által látogatott közintézményekben kihelyezett.

ELBÍR kiadványok

A JNSZ MRFK-ról érkező ELBÍR bűnmegelőzési kiadványokat a Polgárőrség (e-mail címre)
részére minden esetben továbbítottuk.

Hátrányos helyzetű Eyerekek

Roma származású és/vagy hátrányos helyzetű gyerekek számára
vetélkedőre a felhívást megküldtük a helyi általános iskolákba.
Jászberényben került megrendezésre, a településről nem volt jelentkező.

kiírt „Ki mit tud?”
A jászsági forduló
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Plakátok kihelyezése

Az alábbi bűnmegelőzési témákban kerültek plakátok kihelyezésre 2017-ben: Kerékpár
lopások, Lakásbetörések, Halottak Napja, Az én otthonom biztonságban van, mert...,
Figyeljen a besurranó tolvajokra, Arubemutatók

Halottak Nania

A Mindenszentek és a Halottak Napja időszakában a temetők környékén és az emlékezés
pillanataiban üresen maradt lakóházak sérelmére történő bűncselekmények megelőzésére a
körzeti megbízottat szórólapokkal láttuk el. A temető kapura Bűnmegelőzési figyelem
felhívás került ki. A Halottak Napi időszakban bűnmegelőzése szórólapokat helyeztünk el a
temető környékén parkoló gépjárművekre.

Dro g-prevenciós tanácsadás

2017. januárban és szeptemberben minden iskola, így a jászárokszállási iskola részére is e
mailben megküldésre került a Jászberényi Rendőrkapitányság drog-prevenciós
tanácsadójának telefonos ügyeletei és fogadóórájának időpontjai. Ezzel együtt tájékoztató
került megküldésre a megelőzés területén tartott előadások típusairól, továbbá annak
lehetőségéről, hogy bármikor kérhető ezekből előadás vagy bármi más témakörben
forduljanak az intézményvezetők a bűnmegelőzési előadóhoz.

Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Jelentős eredményként mutatkozik a 2017-ben megalakult Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum, melynek mind a 18 jászsági település tagja. A létrehozott 4 munlcacsoportból az
Egészségfejlesztés, kábítószer fogyasztás megelőzés munkacsoport és a Kínálatcsökkentés
munkacsoport vezetését kollégáink látják el.

Gyermek- és ifiúságvédelmi tevékenyséE értékelése

A szolgálatot ellátó körzeti megbízottak az iskolalátogatási időben heti rendszerességgel
ellenőrizték a közterületeket. Cél a csellengő általános iskolások intézményekbe való
visszavitele a 22/202. (XII.21.) ORFK utasítás szabályai szerint.

Családon belüli erőszak helyzete. áldozatvédelem

Jászboldogházán nem került sor ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére.
A kollégák a sértetteknek már az elsődleges intézkedéskor tájékoztatást adtak a
büntetőeljárásbeli jogokról, kötelezettségekről, valamint a kárenyhítés lehetőségét nyújtó
intézményekről. Atadták az Aldozatsegítő Szolgálat tájékoztatóját és felhívták figyelmüket az
áldozatsegítés lehetőségeire. A sértettek az áldozatsegítő szolgáltatásokról a körzeti
megbízotti irodán és a rendőrkapitányságon elhelyezett plakátokról, valamint az erről szóló
szórólapokról is értesülhettek.
A Jászberényi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály szakembereivel jó
munkakapcso latot ápolunk.
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A baleset-megelőzési tevékenysé2

A közlekedésbiztonsági akciókat a megyei feladattervre épülő helyi feladattervben
meghatározottak szerint végeztük.
Az ellenőrzés helyszmneinek megválasztásakor tekintettel voltunk a bekövetkezett balesetek
helyszíneire.
A &ekventált időszakban segítettük a gyalogosok átkelését a kijelölt gyalogos átkelőhelyeken.
A jászboldogházi körzeti megbízott feladata az Iskola Rendőr programban történő részvétel,
ezen belül előadások megtartására is történt.

Az Iskola Rendőre Prow~am értékelése

A baleset-megelőzési munkának fontos része az „Iskola rendőre program”. Ennek keretében 1
iskola rendőr adott tájékoztatást a gyerekeknek az életkori sajátosságaiknak megfelelően a
KRESZ szabályokról.
Az iskolarendőr havi rendszerességgel előre egyeztetett időpontokban előadást tartott a
tanulóknak különféle témákban. Az előadások megtartásának dokumentálása az iskolarendőr
naplóban történik.

A tanév megkezdése előtt és a tanév folyamán az intézmények környékén visszatérően
helyszínbejárást végeztek és végeznek közlekedésbiztonsági, közrendvédelmi, valamint
bűnügyi szempontból. Az „Iskola rendőre program” helyi koordinátora a Jászberényi
Rendőrkapitányság baleset-megelőzési előadója.

Együttműködés

A helyi önkormányzattal folytatott együttműködés értékelése.

A rendőrségi törvényben előírt beszámolási kötelezettségünknek minden évben eleget
teszüiik, felkérésre minden tárgykörben felvilágosítást adunk, amennyiben annak más
törvényi akadálya nincs (államtitok, szolgálati titok, adatvédelem, stb.). Az önkormányzattal
korrekt az együttműködésünk. Az önkormányzati testületi üléseken — egyéb hivatali
elfoglaltság kivételével — a körzeti megbízott részt vesz. A közbiztonsággal kapcsolatos
felvetett gondokra, problémákra igyekszünk közösen megoldást találni.

Folyamatos kapcsolatot tartunk a polgárőrséggel, a NEFAG Zrt-vel, a helyi vadászokkal,
vízügyi szakemberekkel, egyéb intézményvezetőkkel, egyházi személyekkel.

E~yüttműködés az ügyészsénel. bírósággal

Az ügyészségekjcel, bíróságokkal folyamatos, napi munkakapcsolatban állunk. Az
együttműködés kiterjed az ügyészi szakfelügyeletre, az egyes ügyekben történő
egyeztetésekre. A bírósággal folyamatosan egyeztettünk az általuk elrendelt elővezetésekkel
kapcsolatban, továbbá a bíróság hatáskörébe tartozó szabálysértések ügyfeldolgozásának
segítésére. Több alkalommal kértünk különböző, bonyolultabb megítélésű ügyekben
állásfoglalást.
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A civil szervezetekkel történő együttműködés értékelése

Az idősek sérelmére elkövetett vagyon elleni bűncselekmények megelőzése érdekében az
egyházak képviselőivel egyes településeken folyamatos kapcsolatot tartunk. A Jászberényi
Család- és Gyermekjóléti Központtal, az ott dolgozó családsegítőkkel évek óta jó a
kapcsolatunk. Ennek eredményeként a jelzőrendszerek folyamatosan és példaértékűen
működnek. Egy-egy konkrét ügyet kivéve jelzőrendszeri megbeszélések alkalmával kerül sor
a kapcsolattartásra a védőnőkkel, iskola- és gyermekorvosokkal, családgondozókkal. A
Jászság területén működő iskolák és óvodák itjúságvédelmi felelősei a jelzőrendszeri
találkozókon túl gyakran kérik szakmai segítségünket egy-egy eset kapcsán. A helyi
médiákkal az előző évekhez hasonlóan folyamatosan kiváló kapcsolatot tartottunk, és tartunk
fenn.

A yolRárőr eEyesületekkel történő e~vüttműködés értékelése, ellátott közös szolgálatra
vonatkozó adatok

A körzeti megbízott és a települési polgárőrség között kiváló munkakapesolat alakult ki,
2017-ben a helyi körzeti megbízott szolgálatainak majdnem 50%-ában látott el közös
szolgálatot az egyesület tagjaival.

A rendőr-polgárőr közös feladatellátás során járőrszolgálat, rendezvénybiztosítás,
figyelőszolgálat és közlekedési ellenőrzés történik, valamint a polgárőrök aktívan vettek részt
a fentiekben említett időskorúak ellenőrzésében, a tanyán élők felkeresésében, a
tájékoztatóanyagok lakossághoz történő eljuttatásában.

ÖSSZEGZÉS, CÉLIuTŰZÉS

A 2017-es évben a regisztrált bűncselekmények száma, ezen belül a lakosságot leginkább
érintő és irritáló lopások száma jelentősen csökkent. A rendőri munka eredményességében
további javulás következett be. Jászboldogháza Község közbiztonsági helyzete jónak
mondható. A település önkormányzatával korrekt munkakapcsolatot alakítottunk ki. A helyi
polgárőrséggel való kapcsolat és az együttműködés kiváló.
Osszességében megállapítható, hogy 2017-ben a Jászberényi Rendőrkapitányság és azon belül
a Körzeti Megbízotti Alosztály a hatáskörébe utalt és a különböző intézkedési- és
feladattervekben meghatározott feladatait, valamint célkitűzéseit az objektív körülményeinek
tükrében alapvetően kiváló szinten teljesítette.

2018-ra vonatkozó főbb feladataink és célkitűzéseink mezegyeznek a 2017-cs célokkaig
pár főbb stratégiai feladattal kiegészülve:

1. Jászboldogháza község közbiztonságának fenntartása, javítása, különös figyelemmel
az itt lakók szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni
eredményes fellépésre. A központi és területi szerv által elrendelt, a lakosság
szubjektív biztonságérzetét pozitív irányba befolyásoló fokozott ellenőrzések és
programok maradéktalan és eredményes végrehajtása.
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2. Az összes és a 14 kiemelt bűncselekmények számának csökkentése, a nyomozati
eredményesség romlásának megakadályozása.

3. Az illegális bevándorlás elleni eredményes és hatékony fellépés a kockázat elemzésen
alapuló helyi ellenőrzések fokozásával.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet eredményeinek megtartása, lehetőség szerinti javítása,
a személyi sérüléses és ezen belül a halálos kimenetelű közúti közlekedési balesetek
számának további csökkentése. Ennek érdekében kiemelten kell kezelni a gyalogosok
és kerékpárosok közlekedésének ellenőrzését. A változtatható és a fix telepítésű
Jászberényi Rendőrkapitányságot érintő komplex ellenőrzési pontok megvalósítása és
működtetése.

5. A 2013-ban elkezdett Megelőzési és Tanácsadási Konferenciasorozat további
működtetése 2018-ban is.

6. Törvényes, eredményes fellépés a bűncselekmények elkövetőivel szemben. Jogszerű,
szakszerű, arányos és szükséges intézkedések foganatosítása. a jogkövető
állampolgárok megelégedésére.

7. Az általános országgyűlési képviselőválasztásokkal kapcsolatos rendőri feladatok
maradéktalan végrehajtása, az Új büntetőeljárási törvény hatályba lépésére történő
felkészülés, az elektronikus ügyintézés kiterjesztése és alkalmazása.

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztett anyagot vitassák meg, tegyék meg észrevételeiket,
véleményüket, a meghatározott feladatokat támogassák, javaslataikkal segítsék munkánkat és
a beszámolómat fogadják el.

Jászberény, 2018. K.m.f.

Tisztelettel:

Dr. Tóth Péter r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető

Melléklet: 4 db
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1. sz. melléklet
Halált okozó tesU sértés Klikoré veszélytztetöse

sz RNyVBS 2010-2011. lvi adatai alapján sz ENyOBS 2010-2017. lvi adatai alapján
Jászberényi Rendőrkapitányság Jászberényi Rendőrkapitányság

Bűncselekiitnyek száma Nyomozásercdmtnyessági mutató (34) Bőncsclckmtnyek száma Nyumoz*scrtdmtnycsségi mutató (%)
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Embercsempéizés Garázdaság
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I. sz. mclléklet

Kábítószerrel kapcsolatos büncaelekmények (terjesztő’ magatartás) Lapát
sz ENyOBS 2010-2011. évi adatai alapjái’ sz ENyOBS 2010-2017. évI adatai alapján

Jászberényi RendőrkapItányság Jászberényi Rendőrkapitányság
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I. sz. melléklet
LakiabetOrli Rablás

sz ENyOBS 2010-2017. évI adatai alapján sz ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapjéji
Jászberényi Rendőrkapitányság Jászberényi Rendőrkapitányság
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1. sz. melléklet

JánMI Önkényes elvItele
sz KNyOBS 2010-2017. lvi adatai alapján

Jászberényi Rendőrkapitányság
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2.sz. melléklet

Jászboldogháza
2016. 2017.

Forrás: ENYÜBS év év
KIEMELT_bűncselekmények

Emberölés O O
- befejezett szándékos emberölés O O
- emberölés kísérlete O O

Testi sértés 2 0
- súlyos testi sértés I O
- halált okozó súlyos testi sértés O O
Kiskorú veszélyeztetése 1 0
Embercsempészés O O
Garázdaság 4 0
Önbíráskodás O O
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények O O
Lopás 4 1
- személygépkocsi lopás O O
- zárt gépjármű feltörés O O
- lakásbetörés 3 0
Rablás O O
Kifosztás O O
Zsarolás O O
Rongálás O O
Orgazdaság 1 0
Jármű önkényes elvétele 0 1
Összesen a KIEMELT kategóriában: 12 2
Közterületen elkövetett bűncselekmények: 12 8
Összes bűncselekmény: 25 15



3. sz. melléklet

JÁszBERÉNY RK. egészére vonatkozóan:

Összes bűncselekmény nyomozáseredményessé~i mutatója

Közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója
Közterületen elkövetett bűncselekmények 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 469 361
Eredménytelen nyomozások összesen 1 1 1 55
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 580 416
Nyomozáseredményességi mutató (%) 80,9 86,8

Kiemelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója

Emberölés 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen O O
Eredménytelen nyomozások összesen 0 0
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen O O
Nyomozáseredményességi mutató (%) - -

Befejezett szándékos emberölés 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen O O
Eredménytelen nyomozások összesen O O
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen O O
Nyomozáseredményességi mutató (%) - -

Emberölés kísérlete 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen O O
Eredménytelen nyomozások összesen O O
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen O O
Nyomozáseredményességi mutató (%) - -

Testi sértés 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 88 70
Eredménytelen nyomozások összesen 23 27
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 11 1 97
Nyomozáseredményességi mutató (%) 79,3 72,2

Összes bűncselekmény 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 1309 896
Eredménytelen nyomozások összesen 979 594
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 2288 1490
Nyomozáseredményességi mutató (%) 57,2 60,1



Testi sértés - súlyos 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 29 26
Eredménytelen nyomozások összesen 10 9
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 39 35
Nyomozáseredményességi mutató (%) 74,4 74,3

- halált okozó szándékos súlyos testi sértés 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen O O
Eredménytelen nyomozások összesen O O
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen O O
Nyomozáseredményessé2i mutató (%) - -

Kiskorú veszélyeztetése 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 15 15
Eredménytelen nyomozások összesen 6 8
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 21 23
Nyomozáseredményessé~i mutató (%) 71,4 65,2

Embercsempészés 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen O O
Eredménytelen nyomozások összesen O O
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen O O
Nyomozáseredméuyessé~i mutató (%) - -

Garázdaság 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 183 100
Eredménytelen nyomozások összesen 44 36
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 22’7 136
Nyomozáseredményességi mutató (%) 80,6 73,5

Önbíráskodás 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 2 4
Eredménytelen nyomozások összesen 1 2
Eredményes és eredménytelen nyomo zások összesen 3 6
Nyomozáseredményessé~i mutató (%) 66,7 66,7

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 0
Eredménytelen nyomozások összesen 1 0
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 1 1
Nyomozáseredményességi mutató (%) 0 100



Lopás 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 488 268
Eredménytelen nyomozások összesen 698 378
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 1186 646
Nyomozáseredményességi mutató (%) 41,4 41,5

Lakásbetörés 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 112 82
Eredménytelen nyomozások összesen 291 1 1 1
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 403 193
Nyomozáseredményessé2i mutató (%) 27,8 42,5

Személygépkocsi lopás 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 1 0
Eredménytelen nyomozások összesen 1 0
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 2 0
Nyomozáseredményességi mutató (%) 50 -

Zárt gépjármű feltörés 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 2 2
Eredménytelen nyomozások összesen 17 7
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 19 9
Nyomozáseredményességi mutató (%) 10,5 22,2

Rablás 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 10 7
Eredménytelen nyomozások összesen 1 0
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 11 7
Nyomozáseredményességi mutató (%) 90,9 100

Kifosztás 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 7 5
Eredménytelen nyomozások összesen 1 0
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 8 5
Nyomozáseredményességi mutató (%) 87,5 100

Zsarolás 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 2 3
Eredménytelen nyomozások összesen 1
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 3 4
Nyomozáseredményességi mutató (%) 66,7 75



Rongálás 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 16 14
Eredménytelen nyomozások összesen 13 18
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 29 32
Nyomozáseredményességi mutató (%) 55,2 43,8

2016 2017
4 4
1 0
5 4

Nyomozáseredményességi mutató (%) 80 100

Orgazdaság
Eredményes nyomozások összesen
Eredménytelen nyomozások összesen
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen

Jármű önkényes elvétele 2016 2017
Eredményes nyomozások összesen 4
Eredménytelen nyomozások összesen 0 0
Eredményes és eredménytelen nyomozások összesen 4 1
Nyomozáseredményességi mutató (%) 100 100



4.sz. melléklet

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi
területén a települési önkormányzatok és a Rendőrség együttműködésének

helyzetére, a települések közbiztonságára vonatkozó kérdőíves felmérés
adatai
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Tisztelt Képviselőtestület!

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évben végzett tevékenységéről az alábbi
beszámolót terjesztem elő:

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyi szerveként működik, a Jászberényi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség közvetlen szakmai irányítása alatt. A helyi szervezet végrehajtotta az
alaprendeltetéséből adódó tűzoltási és műszaki mentési feladatait. A bővülő és változó
feladatrendszerhez a szakmai elöljárók elvárásainak megfelelően alkalmazkodott. A Jászberényi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, valamint a szakmai felügyelete alá tartozó kilenc önkéntes tűzoltó
egyesület és kettő önkormányzati tűzoltóparancsnokság tevékenységével elősegítette a Jászságban
élő lakosság élet- és vagyonbiztonságát.
A feladatok végrehajtása minden esetben a hatályos jogszabályi előírások betartásával, a belső
szabályozók és normák követésével történt.
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területe közel azonos a Jászság földrajzi
határaival. A térségben található 18 település közül Jászszentandrás és Jászivány Gyöngyös HTP
vonulási területéhez tartozik. Elsődlegesen a beavatkozásokat a Hevesi Katasztrófavédelmi Ors
végzi, a helyi önkéntes tűzoltó egyesületek bevonásával.

A katasztrófavédelem, ezen belül a tűzoltóság elsődleges feladata az emberi élet és az anyagi javak
védelme, a katasztrófák megelőzése. Feladata a bekövetkezett káresemények, kialakult
katasztrófahelyzetek gyors és professzionális felszámolása. A helyreállítási munkálatokban
részvétel irányítói, vagy beavatkozói minőségben, a felszámolás mielőbbi, szakszerű elvégzése
érdekében.
A megelőzési feladatokhoz kapcsolódóan kiemelt szerepet kap a lakosság tájékoztatása, valamint az
ifjúság felkészítése rendezvényeinken. Kiemelt projekt volt a Jászberény, Neszűr területén élők
tájékoztatása a tüzesetek számának csökkentése érdekében. A prevenció keretében szóróanyag
készült, mely terjesztése megtörtént a „veszélyeztetett” területen élő lakosság körébeit
Megelőző céllal előadások kerültek megtartásra általános és középiskolákban egyaránt, valamint az
idősebb generáció tájékoztatására nyugdíjas kluboknál tett látogatások során került végrehajtásra.
Fontos volt a 2017. évben is a hagyományos Jászsági Tűzoltóverseny megszervezése, ezzel egy
időben egyéb, szakmai programok megtartása. Ezek voltak az önkéntes mentőszervezeti tagok
toborzása, a tűzoltó gyereknap megrendezése. Az elmúlt évben Újra megszerveztük az egyhetes
tűzoltótábort a 8-12 éves korosztály részére, amelynek ismét nagy sikere volt. A Jászberényi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vállalta fel a
2017. évi Flórián nap Jász-Nagykun-Szolnok Megyei szintű megszervezését. A Flórián napi
ünnepség keretében tartottuk meg a Jászberényi Tűzoltóság megalakulásának 140 éves jubileumát
is, melyre meghívásra kerültek az aktív és nyugdíjas tűzoltók.
Kiemelt feladat volt továbbá a települések köteles polgári-védelmi szervezeteinek 2017. évi
továbbképzéseinek megszervezése. Jászárokszállás településen több helyszínen tervezett és
végrehajtott gyakorlatsor keretén belül megtörtént a tűzoltó és polgári-védelmi szervezetek együttes
képzése és kárfelszámolási gyakorlata több mint 120 fövel

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság társszervekkel való kapcsolattartása,
együttműködése 2017-ben is példaértékű volt. Kiemelten a Jászberényi és Jászapáti
Rendőrkapitánysággal, valamint a jászsági mentőállomásokkal.
Az illetékességi területen lévő önkormányzatokkal az együttműködés szintén kiváló. A Jászapáti és
Jászberényi Járás katasztrófavédelmi megbízottai a közbiztonsági referenseken keresztül tartják a
kapcsolatot az Onkonnányzatokkal. Minden hónapban egy fogadónapot tartanak, melyen a lakosok
a felmerülő kérdéseikkel és megoldandó problémáikkal kereshetik fel személyesen kollégáinkat.



Tűzoltás, műszaki inentés

A tűzoltási és műszaki mentési feladatok a vonatkozó belső szabályzók szerint, megfelelő
képesítéssel rendelkező állománnyal, bevizsgált tűzoltó technikai felszerelésekkel lett végrehajtva a
2017-es évben. A beavatkozások szakszerű és hatékony felszámolásához indokolt esetben
bevonásra kerültek a közreműködő társszervek.
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság területén 12 szervezet végez tűzoltási és műszaki
mentési tevékenységet. A 12 szervezet közül, két önkormányzati (Jászárokszállási OTP, Jászkiséri
ÖTP), 9 önkéntes tűzoltó egyesület és egy alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi
tűzoltóparanesnokság található (Electrolux Lehel KR.).

A Jászság területén a káreseményeket vizsgálva az előző évhez viszonyítva jelentős növekedés
tapasztalható (2015-447, 2016-458, 2017-649). Tűzesetek vonatkozásában az emelkedés 55% -ot
tett ki. A káreseményekhez tartozó riasztási fokozatokat vizsgálva megállapítható, hogy az összes
beavatkozást igénylő káreseményből egy esetben került II. riasztási fokozat elrendelésre. A 2017.
év során segítségnyájtásra 42 esetben volt szükség a szomszédos kirendeltségek illetékességi
területén. A káresemények nemzetgazdasági szempontból történő vizsgálata folyamán
megállapítható, hogy továbbra is a lakás és személyi ingatlan területén történt a legtöbb esemény,
ezt a kategóriát a közlekedés követi. Az ipar és kereskedelem elenyésző esetszámmal zárja a sort.
Ezen arányszámok megfelelnek a sokéves átlagnak. -

A káresemények felszámolásának többségében a hivatásos tűzoltóparancsnokság (69,5 %)‚ kisebb
részében a két Onkormányzati Tűzoltóparanesnokság vett részt. Az illetékességi területén
jelentősnek mondható az aktív önkéntes tűzoltó egyesületek száma. A több év statisztikáját
vizsgálva megállapítható, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületek a hivatásos és önkormányzati
tűzoltók munkáját, mintegy 27 %-ban segítették. A beszámoló időszakában a hivatásos és
önkormányzati tűzoltók káresetek felszámolásánál 6,8 %-ban dolgoztak együtt.

Az alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóság nem kötött együttműködési
megállapodást a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparanesnoksággal, mivel nem rendelkezik olyan
gépjárművel, ami a telephelyen kívüli beavatkozást lehetővé tenné. A telephelyen belüli
beavatkozások fenntarthatósága érdekében a riaszthatóságot a 2017. évben biztosították.
Szakfelszereléseik karbantartott, megfelelő állapotúak. A telephelyen belül szervezett
gyakorlatokon részt vesznek.

Pozitívumként továbbá elmondható, hogy a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység során
beavatkozó állomány személyi sérülése nem történt.

Nagy múltra tekint vissza az önkéntes tűzoltó egyesületi aktív tevékenység a Jászságban. A
Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparanesnokság kilenc önkéntes tűzoltó egyesülettel kötött
együttműködési megállapodást. Az önkéntes tűzoltó egyesületek mindegyike vállalt
szaktevékenység végzést. ..

2016. július 1-jét követően az önállóan beavatkozó Jászalsószentgyörgyi Onkéntes Tűzoltóság is
folyamatosan végzi tevékenységét. Az önkéntes tűzoltóság a vizsgált évben 4 alkalommal végzett
önálló kárfelszámolást Az éves minősítő gyakorlatot, megfelelt eredménnyel hajtották végre.
Az egyesületek szakmai felügyeletét a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság látja el, mely
során a kapcsolattartás folyamatos.

Jelentős szakmai előrelépésnek számított, hogy a Jászberényi HTP szerállományából kiselejtezett
MB RB 1000 típusú gépjárműfecskendő olyan egyesület kezelésébe került, mely ez idáig nem
rendelkezett beavatkozásra alkalmas gépjárművel (Pusztamonostor OTE). A gépjárműfecskendő
átvételét követően a meglévő együttműködési megállapodás is újrakötésre került. Ill-as
kategóriából II-es kategóriába lett átsorolva az önkéntes tűzoltó egyesület.



A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által az önkéntes tűzoltó egyesületek
támogatására a kiírt pályázatokra ajászsági egyesületek is sikeresen pályáztak. Szakfelszereléseket,
képzéseket, gépjármű-fecskendő felülvizsgálatokat, üzemeltetési költségek támogatását kapták.

A nagy hagyományokkal rendelkező önkéntes tűzoltó verseny 2017. I. félévében megrendezésre
került Jászalsószentgyörgyön. 10 település önkéntes tűzoltó egyesülete 22 csapattal vett részt a
versenyen. A versennyel egybekötve került megrendezésre a Polgárőr Nap elnevezésű rendezvény.

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság egy műszakilag megfelelő tűzoltó laktanyát tudhat
magáénak. -

A készenléti és hivatali munkarendben dolgozó állomány elhelyezési körülményei kielégítőek. Az
épület amortizációból adódó karbantartása folyamatos. A felújítási munkálatokat külsős
szakemberek, valamint a kisebb javításokat a készenléti állomány végzi a parancsnoki szabadidő
terhére.
A szakmai munkát lehetővé tevő gépjárműpark áUapota megfelelő. A karbantartás és a műszaki
hibák javítása folyamatos, szakműhelyben kerül végrehajtásra.

Polgári védelmi szakterület

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság az illetékességi területéhez tartozó települések
vonatkozásában a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálatában
közreműködött. A felülvizsgálat az ide vonatkozó kormányrendelet szerint meghatározott
veszelyezteto hatasok (tersegi viharkarok, villamarviz, valamint a helyi vizkar, stb)
figyelembevetelevel tortent A kockazati tipusok tovabbi elemzeset, ertekeleset kovetoen a
telepulesek besorolasaban 18 telepules kozul 17 telepules „JI” es 1 telepules a „III”
katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra, a vizsgált időszakban a települések polgármesterei
módosításra nem tettek javaslatot.

A veszély-elhárítási tervek aláírását követően felülvizsgálatra kerültek a települési polgári védelmi
szervezetek, mind létszámban, mind bsszetételben. A települési polgári védelmi szervezetek
megalakítási tervei a szervezetek átalakítását követően kidolgozásra kerültek szakmai
irányításunkkal.

A jászsági járásokban (Jászapáti, Jászberény) a lakosság, valamint az anyagi javak védelme
érdekében az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek, Polgárőr Egyesületek, valamint egyéb civil
szervezetek tagjaiból önkéntes járási mentőcsoportok alakultak. 7 db „IJ” katasztrófavédehni
osztályba sorolt telepulésén rendelkezésre állnak a nemzeti minősítéssel rendelkező települési
önkéntes mentőcsoportok.
A települési polgári védelmi szervezetek aktualizálását - mind létszámban, mind összetételben - a
közbiztonsági referensek folyamatosan végzik.

A szakterületi ellenőrzések végzése folyamatos a működési területhez tartozó településeken és
kockázati helyszíneken. A településeken dolgozó közbiztonsági referensekkel a kapcsolattartás
folyamatos, megfelelő. A katasztrófavédelmi megbízottakon keresztül a meghatározott feladatok,
adatgyűjtések, az eseti intézkedések végrehajtásra kerültek. A katasztrófavédelmi megbízottak
esetenként ellenőrzés alá vonják a települések közbiztonsági referenseit, megállapításaikat
felügyeleti naplóban rögzítik. Az ilyen jellegű szakmai ellenőrzés 3 esetben történt. A jászberényi
tűzoltó laktanyában negyedévente értekezletet kerül megtartásra a közbiztonsági referensek részére.

A Katasztrófavédelmi Megbízottak az ellenőrzések eredményességét jelenlétükkel elősegítik,
önállóan végeztek polgári védelmi célellenőrzéseket. Különböző beazonosított kockázati
helyszíneken; úgymint:

. belterületi vízelvezető rendszereket 89 alkalommal

. téli közlekedési kockázati helyszínek 1 alkalommal

. árvízvédelmi művek ellenőrzése 2 alkalommal



• veszélyes fák ellenőrzését végezték 5 alkalommal

A kijelölt technikai eszközök, valamint a befogadó-melegedő helyek szemléi során több esetben
közösen a polgári védelmi felügyelővel győződtek meg azok állapotáról, bevethetőségéről, illetve
használhatósáról.

Végrehajtottak:

• polgári védelmi felkészítéseket
• riasztási-kiértesítési gyakorlatokat
. önkéntes, köteles polgári védelmi szervezetek felkészítő, minősítő, ellenőrző gyakorlatait
. árvízvédelmi komplex csoportok gyakorlatait

Részt vettek a lakosságfelkészítő, ifjúság- és gyermek felkészítő, tájékoztatást célzó különböző
programokban, úgymint nyitott laktanya program, gyermek- és ifjúsági táborok lebonyolítása,
köztéri rendezvények, bernutatók, gyermeknapok, iskolai tájékoztató előadások.

Szervezetünk kiemelt feladatként kezeli az ifjúság— és lakosságfeUcészítő tevékenységet. E
tevékenység az ifjúsági versenyek, valamint arra történő felkészítések során, nyári táboroztatás
alkalmával, valamint a tanuló ifjúság rendszeres veszélyhelyzeti felkészítésével valósult meg.
A térség általános- és középiskoláiban, illetve városi és községi rendezvényeken különböző
célcsoportok számára tartottunk felkészítéseket, bemutatókat.
Lakosságfelkészítő tevékenységünkre a lakosság, az oktatási ás nevelési intézmények, a
pedagogusok, a szulok reszerol az igeny folyamatos
A jaszberenyi tuzoltolaktanya egesz evben nyitva all a diakok es gyermekek elott, s ennek
eredményeképpen a tárgyidőszakban 14 alkalommal 266 fiatal nyert betekintést a szervezet
munkájába.

A jászberényi tűzoltólaktanyában havi 5 alkalommal tartunk felkészítő foglalkozásokat a közösségi
szolgálatra jelentkezett diákok számára.

Iparbiztonsági szakterület

A katasztrófavédelem iparbiztonsági feladatkörei az alábbiak szerint oszlanak meg:

. veszélyes ipari üzemek felügyelete
• veszélyes áruk szállításának ellenőrzése—közútion és vasúton
. a létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme

A szakmai feladatok koordinálását, valamint a végrehajtás szervezését és felügyeletét a megyei
igazgatóság végzi a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Iparbiztonsági Felügyelője által.

Az iparbiztonsági feladatkör biztosításában a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
törzstisztjeinek bevonásával vesz részt. Elsősorban a közúti ás vasúti veszélyes áru szállítások
ellenőrzésében való részvételünket jelenti.
A beszámoló időszakában Katasztrófavédelmi Megbízottaink részt vettek a Kirendeltség által
szervezett ellenőrzések túhiyomó részében. Részt vettek a területi szerv által szervezett regionális és
munkaidőn túli ellenőrzéseken.
A Katasztrófavédelmi Megbízottak bevonásra kerültek a BM OKF és a megyei igazgatóság
koordinálásában végrehajtott DISASTER akciók biztosításába is.

Az Iparbiztonsági szakterület részéről a vizsgált időszakban ADR közúti ellenőrzés 46 esetben,
ADR telephelyi 11 esetben, RID vasúti 9 esetben, valamint RID telephelyi ellenőrzés 1 esetben
került végrehajtásra. A katasztrófavédelmi Megbízottak az eljárásokban összesen 8 alkalommal
vettek részt.



A parancsnokság működési területén található veszélyes üzemek száma jelentősen csökkent 2017.
év végére.
A Jász Plasztik Kft. akkumulátor üzeme felső küszöbértékű veszélyes üzemek körébe tartozik, míg
az ELECTROLUX-LEHEL Kü. telephelye kűszöbérték alatti üzem.
Az elmúlt évben I helyszínen került sor Súlyos Káresemény Elhárítási Terv gyakorlat lefolytatására
és ellenőrzésére.

Kijelenthető, hogy a gazdálkodó szervezetek jogkövető magatartást tanúsítanak, a vizsgált üzemek
működése megfelel ajogszabályokban előírtaknak.

Hatósázi tevékenység

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparanesnokság készenléti és hivatali munkarendben dolgozó
állománya részt vesz az integrált hatósági munkában. A eseti jelleggel a parancsnok és a
Katasztrófavédelmi Megbízottak mellett a készenléti állomány a káreseményeket követő helyszíni
ellenőrzések végrehajtásával egyre növekvő számú hatósági tevékenységet végez.
A 2017. év során több mint 200 tűzvédelmi ellenőrzésbe, szemlébe került bevonásra a tűzoltóság
állománya, amelyek:

. határ- parlagm szemle,

. aratásban résztvevő gépek tűzvédelmi műszaki felülvizsgálata

. szabadtéri tüzek utáni helyszíni szemle

. kéménytűz és CO szivárgás helyszíni szemléje

. a telepulesek oltovizellatasanak ellenorzese

A katasztrófavédelmi hatósági tevékenységének középpontjában a megelőzés áll.
A közbiztonsági referensek negyedéves értekezleteinek az aktuális időszakban mindig napirendi
pontja volt a szabadtéri tüzek megelőzése, a helyi médiában pedig a veszélyeztetett időszakban
rendszeresen megjelentek a témában tájékoztatók.
A Jászság mezögazdaságának tűzvédelmére, ezen belül a nyári betakarítás tűzmegelőzésére nagy
gondot fordítunk.
Ugyancsak hasonló megelőző tevékenységet folytatunk a kéménytűz és CO mérgezések
kialakulásának megakadályozására is. A lakosság, az önkormányzatok, a média tájékoztatása
folyamatos, így évről évre a kémény és CO káresetek száma csökkenő tendenciát mutat.

Összegzésként elmondható, bogy a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság eredményesen
teljesítette meghatározott feladatait A beszámoló idő~zakában a Jászság területén
katasztrófaveszély ás veszélyhelyzet kihirdetésére nem került sor, kiemelkedő’ tűzeset,
zparbiztonság területén baleset nem történt, hosszan tartó lakosságvédelmi intézkedésre nem volt
szükség.
A beszámoló idfkzakában a szakmai munka, folyamatosan növekedett. A kiegyensúlyozottabb
munkakörülinényeknek, valamint az eddig elsajátított tudásnak köszönhetően, a hasznos
tapasztalatok birtokában a feladatok végrehajtása megtörtént.



JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉG

Tűzoltási, műszaki mentési statisztika

Év Tűzesetek száma Műszaki Önkéntes Tűzoltó

~ 2017 9 2 I 7
mentések száma Egyesület vonulása

Érdekes statisztikai adatot produkált a 2017-os év Jászboldogháza tekintetében. A véletleneken
kívül azonban ez a „0-ás” statisztika köszönhető a jó lakosságtájékoztatásnak, tűzmegelőzési
propagandának, valamint a külterületek jellegének és az ott folyó intenzív mezőgazdasági
tevékenységnek is.

Polgári védelmi szervezetek létszáma, felkészítés helyzete, gyakorlatok
A település köteles polgári védelmi szervezet létszáma jelenleg 56 fó. Köteles polgári védelmi
szervezet tagjainak felkészítése továbbképzés keretében ebben az évben megtörtént.

Vis maior
A tárgyi időszakban -tekintettel arra, hogy ilyen jellegű esemény nem következett be- a település
vis maior igényt a település vezetése nem nyújtott be.

Mentőcsoport létszám
Az Apáti Járás Önkéntes Mentőcsoport 2013. november 30-án alakult meg, a településről a
Polgárőr és a Tűzoltó Egyesületek tagjai a szervezetnek. A mentőcsoport sikeres minősítő vizsgát
tett a 2014. május 23-24-én végrehajtott nemzeti minősítő gyakorlaton.

Iparbiztonság
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság folyamatosan, heti rendszerességgel részt vesz a
32-es és 31-es f~5úton áthaladó veszélyes áruszállító járművek ellenőrzésén. A településen a Kat. Tv.
IV. fejezete hatálya alá tartozó veszélyes üzem nem található. A nagyobb gazdálkodó
szervezeteknél időszakosan ADR telephelyi ellenőrzést és üzemazonosítási szemle kerül
lefolytatásra.

A településen elvégzett ellenőrzések száma

Polgári
Év Tűzvédelem Iparbiztonság Piacfelügyelet Kémény Vízügyi

védelem

2017 12 9 0 0 25 0

Nyilvántartott létesítmények
A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének nyilvántartásában a településen 33 (gazdasági
társaságok, közintézmények) létesítmény szerepel, amelyek katasztrófavédelmi szempontból
jelentősek.

Kapcsolattartás ..

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság kapcsolata a település Onkormányzatával, annak
vezetőivel, a polgármesteri hivatalban katasztrófavédelmi munkát ellátókkal, valamint a helyi
polgárőrséggel és tűzoltósággal megfelelő, magas színvonalú.



4. Napirend

HATÁROZATI JAVASLAT

.........J2018. (IV. 25.) Képviselőtestületi Határozat
A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására, és a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó 2018. évi igény benyújtásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet 1.7. és a L.lO. pontjában
kapott felhatalmazás alapján támogatási igényt nyújt be a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására.

Határidő: azonnal
Erről; 1.) MAK Szolnok

2.) Szűcs Lajos polgármester helyben
3.) Dr. Dhiai Zoltán jegyző helyben
4.) Gazdálkodási ügyintéző helyben
5.) Irattár helyben — értesülnek

Dr. Dinai Zoltán
jegyző



Pályázati Kiírás

A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdet a Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. to vény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3.
melléklet I. 7. pont és az 1. 10. pont szerinti

a me~yei önlwrmányzatok rendkívüli támo2atására
és az Önkormányzatok rendkívüli támogatására (ennek keretében a rendkíviili szociális

támo2atásra)

összhangban
- azállamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Ahtj,
- a számvitelröl szóló 2000. évi C. törvény,
- a szociális igazgatásrót és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill, törvény (a továbbiakban:

Szoctv.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31-) Kornt rendelet

(a továbbiakban: Avr.)
rendelkezéseivel.

1, A pályázat célja

a) A megyei önkormányzatok rendki”üli támogatása a megyei önkormányzatok 2018. évi
váratlan kiadásai támogatására szolgál bevételeik figyelembevételével.

b) Az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok
működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet
elhárítására szolgál.

e~.) A b) pont szerinti rendkívüli települési támogatás keretében, azonban külön igénylés és külön
eljárás útján a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásra pályázhatnak a
Szoctv. 45. ~-a szerinti települési támogatások (a továbbiakban: települési támogatások) 2018.
évi kifizetéséhez.

2. Keretösszeg

A költségvetési törvény 3. melléklet:
— 1. 7. pontja szerinti megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen a pályázati célra

300,0 millió forint áll rendelkezésre,
— az 1. 10. pontja szerinti önkormányzatok rendkívüli támogatása jogeim (ideértve a rendkívüli

szociális támogatást is) fedezetéül a költségvetési törvény 3. melléklet I. Onkormányzatok
rendkívüli támogatása 11 000,0 millió forint előirányzata szolgál, figyelemmel az I. 10. h)
alpont szerinti tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok
adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, és a pénzügyi
gondnok díjára pont szerinti kifizetésekre.

3. Pályázók kőre

Az 1 .a~) pont szerinti támogatásra a megyei önkormányzatok, az I .b.) pont szerinti támogatásra a
települési önkormányzatok pályázhatnak, Az 1 .c~ pont szerinti támogatásra azok a települési
önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, amelyek egy lakosra jutó adőerő-képessége nem haladja
meg a 32 000 forintot.

A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a költségvetési törvény 2. melléklet l..1..c,) pontjánál
fi~’elembe vett összeget jelenti.



4. A támogatás formája

Az I .a.) ás .b,~ pontok szerinti támogatások Vissza nem térítendő ás visszatérítendő költségvetési
támogatás formájában pályázhatók, illetve nyújthatók és felhasználásuk meghatározott célhoz vagy
feladathoz köthető.

Az I .c,) pont szerinti támogatás csak vissza nem térítendő támogatás formájában nyújiható ás
kizárólag a települési támogatások kifizetésére fordítható.

5. A támogatás mértéke

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter ás az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban együtt:
miniszterek) állapítják meg.

6. Pályázatok benyújtása

Az I a) Ős I .b) szerinti pályázatokat elektronikusan és papiralapon is be kell nyújtani, az I .c) pont
szerinti pályázatokat csak elektronikusan kell benyújtani.

Á pályázat típzisa szerinti Igénylő Adatlap benyújtása és további benyújtandó dokumentumok
elektronikus feltöltése a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42
önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.

A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje:

— az I .aJ pont szerinti támogatás esetén 2018. szeptember 30, Egy önkotinányzat egy
alkalommal nyújthat be az I .a,) pont szerinti támogatásra pályázatot,

— az I 4) pont szerinti támogatás esetében az év során folyamatosan, de legkésőbb 201 8.
szeptember 30. Egy önkormányzat legfeljebb két alkalommal nyújthat be I .b,) pontok szerinti
pályázatot. Előre nem látható esemény bekövetkezése esetén — 201 8. szeptember 30-át —

követően is benyújtható pályázat, azzal a feltétellel, hogy a pályázat benyújtásának határideje
2018. november 10.

— az lx~ pont szerinti támogatás esetében 2018. augusztus 15. Egy önkormányzat egy
alkalommal nyújthat be az I .c,) pont szerinti támogatásra pályázatot.

A pályázati igénylő adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Kincstár
területileg illetékes igazgatóságára (a továbbiakban: Igazgatóság) kell eljuttatni egy eredeti és egy
másolati példányban az alábbiakban meghatározott határidőig.
A Pa≠r alapú dokumentáció Igazgatóságboz történő henyújtásának határideje legkésőbb az
elektronikus rögzítés lezárását követő munkanap.
A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. A kizárólag papír alapon benyújtott pályázati adatlap
érvénytelen.
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7. Benyújtaudó dokumentumok

i3enyújtás módja
. B= elektronikusan,Benyújtando dokumentumok Ppapír alapon,

BP= elektronikusan ás papír
alapon_is

Az I a) ás I .b) pont szerinti támogatások esetében

L Az ebr42 önkormányzati információs rendszerben
kitöltött megfelelő pályázat típusa szerinti Alapadatok,
Igénylő Adatlap és Kiegészítő Mellékletei (kinyomtatva,
aláírva, bélyegzővel ellátva)

2. Az önkormányzat szöveges kérelme EP
3. A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi vagy

közgyűlési határozat másolata
4. Az önkormányzatok egymás közötti tartozásai

rendezéséhez pályázott támogatás esetén nyilatkozat a
másik féltől a követelésítartozás összegéről, illetve arról, EP
hogy a másik %l a követelés/tartozás összegét
pályázatában semmilyen módon nem szerepelteti

5. Egyéb, a benyújtott igény alátámasztására szolgáló
dokumentumok (p1. Kincstári határozat, jogerős bírósági EP
ítélet,_stb.)

Az I c) pont szerinti támogatások esetében

6. Az ebr42 öi~ormányzati információs rendszerben
kitöltött megfelelő pályázat típusa szerinti Alapadatok, B
Igénylő Adatlap ás Kiegészít4i Mellékletci

7. Az önkormányzat útmutató szerinti nyilatkozata E
8. A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi vagy

közgyűlési határozat

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

— az L& és Lb,) pont szerinti támogatások esetében az 1-5. pontok szerinti dokumentumokat,

— az I .e,) pont szerinti támogatás esetében az 6-8. pontok szerinti dokumentumokat.

Nem nyújthat be támogatási igényt ás nem részesülhet támogatásban az a pályázó, akinek

- a 2017. évi költségvetési rendeletének, ás

- a 2018. március 15* követően benyújtott igény esetében a 2018. évi költségvetési
rendeletének,

- a 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletének,

- a 201 8. május 31-át követően benyújtott igény esetén a 2017. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló rendeletének, ás

- csak az I .c,) pont szerinti támogatási igény esetében a települési támogatást szabályozó
rendeletének

a pályázat benyújtásakor hatályos állapota a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendeleitárában
nem szerepel.
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8. Hi4nypótlás .

Á pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az
Igazgatóság az Ávr. 70. ~ (3) bekezdése és S3. ~‘-a alapján végzi.

Az Igazgatóság a felülvizsgált pályázatok egy eredeti példányát a pályázat, Illetve a hiánypótlás
beérkezését követő 8 napon belül véleményével együtt továbbítja a helyi önkorniányzatokért Felelős
miniszter részére.

Ha a pályázat a helyi őnkoimányzat által foglalkoztatottak nettó munkabére határidőben történő
kifizetését veszélyeztető esemény elhárításához kapcsolódóan kerül benyújtásra, a felülvizsgálatot az
Igazgatóság haladéktalanul lefolytatja és a pályázat egy eredeti példányát véleményével együtt soron
kívül továbbítja a helyi önkormányzatokért Felelős miniszter részére.

Ha a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a pályázat vizsgálata során további tájékoztatást vagy
dokumentumok megktildését tartja szükségesnek, azt a helyi önkormányzat a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter felhívására a felhivástól számított 5 napon belül a helyi önkonnányzatokért felelős
miniszter részére az Igazgatóság útján történő benyújtással teljesíti.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a
pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot — egy másolati példány
megtartásával — az ok megjelölésével sz Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal értesíti,
hogy pályázata érvénytelen.

9. Pályázat elbírálása, döntés

A támogatási kérelmekröl a miniszterek döntenek, az alábbiak szerint:

— az I .a,) pont szerinti támogatás esetében 2018. november 30-áig,

— az I .b,.) pont szer nti támogatás esetében szükség szerint, de legkésőbb 2018. december 1 0-éig,

— az l.c,,) pont szerinti támogatás esetében 2018. szeptember 30-áig.

A döntést megalapozó értékelési szempontok:

- az 1 .a) és I .b,) pontok szerinti támogatások esetében főként annak vizsgálata, hogy az
önkormányzatok kiegyensúlyozott működési feltételei, valamint a kötelező feladatok ellátása
biztosítottak-e,

— az I x~) pont szerinti támogatás esetén annak vizsgálata, hogy az önkormányzat rendeletében
megállapított feltételek mennyiben tekinthetők méltányolhatónak és az elismert segélyezési
feladatokhoz a központi és saját források elégséges fedezetet nyújtanak-e.

Nem nyújtható az I .b,) pont szerinti támogatás:

— a költségvetési törvény 2. melléklet 111.4. pontja szerint támogatott intézmények kapcsán
felmerült személyi és dologi kiadásokhoz,

— olyan kiadásokhoz, amelyek teljesítéséhez az önkormányzat 2017-ben vagy 201 8-ban
rendkívüli támogatást kapott, vagy amelyek fedezete más állami támogatásból biztosított (Pl.
gyenTiekétkeztetési feladatok)

— olyan kiadásokhoz, amelyek pénzügyi rendezése a pályázat henyújtását megelőzően
megtörtént,

— olyan fizetési kötelezettségekhez, amelyek 2017. 6v előtt keletkeztek,

— fejlesztésből, felújításból, állagmegó”ásból eredő fizetési kötelezettségekhez,

— folyószámla-hitelkeret rendezésére,
4



— jövőben félinerülő, még Ic nem járt határid~jű személyi juttatásokra,

— képviselő-testületi tagok tiszteletdíja,

— nem jogerős döntésen alapuló fl7$tési kötelezettségekhez.

Nem nyújtható az I .c~) pont szerinti támogatás:

— olyan kiadásokhoz, amelyet a települési önkormányzat a 2017. évi támogatás terhére teljesít,

— azon önkormányzat részére, amelynél a települési támogatások 2017. évi összege nem haladta
meg a költségvetési törvény 2. melléklet 111. 2. pont szerinti települési önkormányzatok
szociális feladatainak egyéb támogatása keretében nyújtott támogatás 70%-át,

— azon önkormányzat részére, amely az igényléskor nem nyilatkozik arról, hogy 2018. évben a
költségvetési törvény 2. melléklet III. 2. pont szerinti települési önkormányzatok szociális
feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott támogatásból nem fordít felhalmozási célokra
és tudomásul veszi, bogy ennek megszegése esetén a támogatást vissza kel! fizetnie.

t0.1)öntésről való értesítés

A miniszter döntéséről a nyertes pályázók (a továbbiakban: Kedvezményezett) elektronikus
támogatói okiratban értesülnek a döntést követő 2 n-iunkanapon belül az ebr42 önkormányzati
információs rendszeren keresztül, a támogatásban nem részesült pályázók pedig levélben értesülnek a
pályázat elutasításáról. Nyertes pályázatok esetében, ha a rendkívüli támogatás célja és nagyságrendje
megköveteli, a helyi önkormányzatért felelős miniszter — támogatói okirat helyett — a támogatási
döntést követően a támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről támogatási szerződést
köt a kedvezniényezettel.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormal~yJ1u honlapon is közzétételre kerülnek.

A pályázati döntéssel szembenjogorvoslatnak helye nincs, és kifogás benyújtására sincs lehetőség.

A Kedvezményezett a támogatói okirattal kapcsolatban az ebr42 önkormányzati információs
rendszerben a miniszteri döntést követő 2 napon belül észrevételt tehet’ Ennek elmulasztása esetén a
támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Az észrevétel nem irányulhat magasabb összegű támogatás
megítélésére. Eszrevétel esetén a Kedvezményezettel a Támogató egyeztet. Amennyiben ez öt napon
belül nem vezet eredményre, Úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra valójogosultságát.

11 .Tárnogatás folyósítása

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter a támogatói okiratok 10. pont szerinti elfogadását követő
2 munkanapon belül utalványozza a támogatást. A támogatást a Magyar Allamkinestár az
utalványozást követően soron kívül, előíinanszfrozás keretében, egy összegben folyósítja.

12.Támogatás felhasználása

Az 1.a) pont szerinti támogatást a megyei önkormányzat lárgyévet követő óv november 30-áig
használhatja fel, és a visszatérítendő támogatást legfeljebb tárgyévet kővető év november 30-áig kell
visszafizetni.

Az I .b~ pont szerinti támogatást a helyi önkormányzat — a támogatási szerződés kötése esetét és a
visszatérítendő támogatást kivéve — a folyósítást követő harmadik hónap utolsó napjáig használhatja
fel, és a visszatérítendő támogatást legfeljebb tárgyévet követő óv december 3 1-éig kell visszafizetni.
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Az 1 .c,) pontszerinti támogatást a települési önkormányzat 2018. december 31 -éig használhatja fel.

A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege .jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak
minősül.

Támogatási szerződés kötése esetén a rendkívüli támogatást a támogatási szerződésben
meghatározottak szerint kell felhasználni ás azzal elszámolni.

13.A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A támogatás Felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszeril felhasználásáért.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.

A 12. pont szerinti határidőn belül, támogatási szerződés esetében az abban rögzített határidőn belül
fel nem használt támogatásrászt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. A visszatérítendő
támogatást a miniszterek döntése szerinti határidőig, do legkésőbb a tárgyévet követő év december 31-
éig kell visszafizetni a központi költségvetésbe.

A helyi önkormányzat a. támogatással az éves költségvetési beszámolója keretében, továbbá — a
támogatási szerződés kötése esetét és a visszatérítendő támogatást kivéve — az Igazgatóság felé az
l.hJ-c,.) pont szerinti támogatások esetén legkésőbb 2019. április 10-éig, az la) pontszerinti támogatás
esetén 2020. január 31 -éig papír alapon számol el pénzügyileg rendezett számlák másolatával és azok
összesítőjével, valamint a pénzügyi felhaszrtálást alátámasztó banki kivonatokkal. Az önkormányzat
az I ‘a’), illetve 1 .b) pontok szerinti támogatás elszámolása során a felhasznált számlák, egyéb
bizonylatok eredeti példányán köteles rávezetni a „2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás
terhére elszámolva” záradékot. Az önkormányzat az I .b) pont szerinti támogatás elszámolása során a
pályázata 4. mellékletében szerepeltetett (elsődlegesen közüzemi, illetve közös feladatellátással
kapcsolatos) számlákkal összefUggésben számolhat cl. Támogatási szerződés esetében a helyi
önkormányzat a támogatással a mindenkori éves költségvetési beszámolója keretében, Illetve az
igazgatóság felé legkésőbb a szerződésben rögzített felhasználási határidőt követő 30 napon belül
számol cl.

Az önkormányzat az l.c,) pont szerinti támogatásról a támogatással összefflggésben meghozott
határozatokról készített ősszesítéssel, illetve a kifizetést igazoló bizonylatokkal (bankszámlakivonatok,
illetve kiadási pénztárbizonylatok) számol el. A határozatokról készített összesítésre köteles rávezetni
a „2018, évi rendkívüli önkormányzati támogatás terhére elszámolva” záradékot.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által
kiadott adatlap szerint számol el.

Ha az Igazgatóság a pénzügyi beszámoló Ávr. 94. ~-a szerinti felülvizsgálatát követően megállapítja,
hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben
használta fel, értesíti a Kedvezményezettet ás a minisztert. A jogosulatlanul igénybe vett támogatási;
támogatásrészt a Kedvezményezett az AM, 53/A. g-ának és az Avr. 83. ~ (3) bekezdés b) pontja és a
97-99. ~-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal,
illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az Avr.
97. * (2)-(3) bekezdések és a 98. ~ (5) bekezdése szerint módosított támogatói okiratot; támogatási
szerződést - vagy visszavonásuk esetén az erről való értesítést — elektTonikus úton az Igazgatóság útján
küldi meg a Kedvczményezettnek, mely alapján az Igazgatóság az Avr. 99. ~ (2) bekezdése szerinti
fizetési felszólítást küld a Kedveztnényezettnek.

Részletfizetési kérelmet - a késedelmi kamat kivételével - a Kedvezményezett az Ávr. 99. ~ (2)
bekezdése szerinti visszafízetési határidőig nyújthat be az Igazgatósághoz, ha a kérelmező igazolja,
hogy kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. Az Igazgatóság az
Avr. 99. ~ (3) bekezdése szerint részletfizetési megállapodást köt a kérelmezővel. A támogatás

6



Pályázati Kiirásban nem rász1etew~tt kérdéseit a támogatói okirat és a támogatási szerz8dés
tartalmazza.

4 ≠báó& a pábdzaj Mkáwd á a támogatásfelhczsználásávol kapcsolatos szakmai kérdáseikkel a
BeJügymInIsztérium Önkormányzati Gazdasági Főosz’á&ához (06-1/441-1690) fordulhatnak
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5. Napirend

Előterjesztés

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra,
helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért
felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett, melynek keretén belül
lehetőség nyílik belterületi utak, járdák, hidak felújítása kapcsán támogatási
kérelmet benyújtani önkormányzatunkna k. A várható támogatási intenzitás
bruttó 85%, önerő 15%.

A tervezési munkára felkértük Kimák Gyula úttervezőt, melynek díja 200.000
Ft.+Áfa volt.

A munka leírása: Bajnok és Bocskai utcák szilárd burkolatú útjainak felújítási
munkái. Tönkrement belterületi szilárd burkolatú út helyreállítási, felújítási
munkái. Kátyúzási munkák, 4cm AC11 aszfalt kopóréteg építése, és 2*50 cm
széles, 15 cm vastag M22 padkakő építés.

A munka tervezett ára: bruttó: 17.764.535 HUF
A támogatás maximuma: 15.000.000 HUF
Önerő: 2.764.535 HUF ( 15,5 %)

Az önkormányzat saját költségvetéséből az önerőt biztosítjal

Jászboldogháza, 2018. 04. 18.

Szűcs Lajos

polgármester



~end

Adományozás „Jászboldogháza Községért” Kitüntető di]ban ‘

éve részesítettek névsora
1996 „Jászboldogháza Községért” Bazsó Elek,

Berkó Imréné, Besenyi Vendel, Fabrincius
Lajos, Gömöri Mihályné, Dr. Kis Imre, Kocsis
Imre, Molnár Istvánné, Módos Mihály, Muhari
Kálmán, Nagy András, Papp Izabella,

2001 Bazsó Ernő, Bazsó Ernőné, Kövér Béla,
2002 Kovács Istvánné, Nagy János,
2003 Bazsó Miklósné, Dr. Szilágyi János,

„Jászboldo2háza DíszpolEára”: Matók
István

2004 Petróczki Lászlóné, Gaál Ferenc,
2006 Zrupkó Ferencné, Besenyi István, Konkoly

Mihály, Vadkerti Tivadar,
„Jászboldo2háza Díszpol2ára”: Dr. Kiss
Imre

2009 Nagy Mihály, Joó-Kovács Balázs, Mészáros
Béláné, Konkoly Béláné, Rigó Andrásné

2010 Szécsi Pálné, Turóczi István Zoltánné
2012. Bózsó László, Kelemen Márta és Kelemen

Péter, Kispálné Baranyi Ararika
2013. Árvalányhaj néptánc csoport, Orczi Imréné,

Jászboldogházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
CD Mezőgazdasági és Kereskedelmi KFT.,
„Jászboldo2háza DíszpolEára”: Zrupkó
Ferenené

2014 Veliczky Józsefné, Fózer Tibor
„JászboldoEbáza Díszpol2ára”: Pálfi Dénes

2016 Gerhát Károly, Kőhidi György és Kőhidi
Györgyné, Pörköltfőző baráti csapat: Káposztás
István, Rácz János, Turóczi Ferenc ás Tóth László.,

„Jászboldo~háza Díszpol2ára”: Dr. Pap Béla
2017 Polgárőr Egyesület

Jászboldogháza Konyha dolgozói



Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

.. ./2018.( ) önkormányzati rendelete

A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye
32. cikJc (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. * (1) bekezdés 6. és 8. pontjaiban,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
151. ~ (2~ bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli cl:

(1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) Jászboldogháza Községi Önkormányzat által fenntartott Jászboldogházai Mesevár
Ovodában,

b) A Jászberényi Tankerület által fenntartott Mátyás Király Altalános Iskolában

gyermekétkeztetést igénybe vevő gyermekekre, tanulókra, valamint a térítési díj
megfizetésére kötelezettekre.

(2) Jászboldogháza Községi Onkormányzat az általa üzemeletetett Jászboldogháza Konyha
Intézmény közreműködésével biztosítja az (1) bekezdésben meghatározott intézményekben a
gyermekétkeztetést.

(3) A rendelet hatálya alá tartozó térítési díjak költségeit az Önlcormányzat éves
költségvetésében kell tervezni.

2. ~

(1) Az Önkormányzat a gyentekétkeztetés térítési díjait az 1. melléklet szerint állapítja
meg.

(2) A térítési díj fizetésére vonatkozó nonnatív kedvezményeket külön jogszabályok
határozzák meg.

(3) A térítési díjakat tárgyhónap 10. napjáig kell megfizetni.

(1) E rendelet 2018. május 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, az

intézményi élelmezési nyersanyagnormák meghatározásáról szóló 3/2004. (IV. 15.)
önkormányzati rendelete.

Jászboldogháza, 2018. április 25.

Szűcs Lajos Dr. Dinai Zoltán
polgármester jegyző



12018( ) Önkormányzati Rendelet — tervezet 1. számú melléklete

NEVELÉSI, OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAK

ÁLTALÁNOS ISKOLA Hatályos: 2018. m4jus 1-től
Megnevezés Nyersanyag érték Nettó B°

Tízórai ‘76 77 A 97
Ebéd 225 273 347
Uzsonna 50 . 45 . 57
Osszesen: 351 395 502,- Ft

~ ÓVODA
Megnevezés Nyersanyag érték Nettó B°

Tízórai 72 74 94
Ebéd 155 159 202
Uzsonna 40 44 56
Összesen: 267 277 352.- Ft

VENDÉGÉTKEZTETÉS:
Megnevezés Nyersanyag érték Nettó B°
Ebéd 320 512 650,-Ft/ebéd
Az ételmaradék mindenkori vendégétkezés (650,- Ft) értékének 20 %-a = 130- Ft.



Étkezés Óvoda Iskola

Jászboldogháza 352 502

Nagyivári 376 460

Besenyszög 385 567

Tiszagyenda 399 522

Tiszaszőlős 420 465

Cibakháza 432 514

Abádszalók 450 439

Jánoshida 462 547

Jászfelsőszentgyörgy 483 610

Vezseny 531 698

Alattyán 607 720



Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/201 8.(IV. 26.) önkormányzati rendelete

A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő -testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. * (1) bekezdés 6. és 8. pontjaiban, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. * (21)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I .~

(1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) Jászboldogháza Községi Önkormányzat által fenntartott Jászboldogházai Mesevár
Ovodában,

b) A Jászberényi Tankerület által fenntartott Mátyás Király Altalános Iskolában

gyermekétkeztetést igénybe vevő gyermekekre, tanulókra, valamint a térítési díj
megfizetésére kötelezettekre.

(2) Jászboldogháza Községi Önkormányzat az általa üzemeletetett Jászboldogháza Konyha
Intézmény közreműködésével biztosítja az (1) bekezdésben meghatározott intézményekben a
gyermekétkeztetést.

(3) A rendelet hatálya alá tartozó térítési díjak költségeit az Önkormányzat éves
költségvetésében kell tervezni.

2. ~

(1) Az Önkormányzat a gyermekétkeztetés térítési díjait az 1. melléklet szerint állapítja
meg.

(2) A térítési díj fizetésére vonatkozó normatív kedvezményeket külön jogszabályok
határozzák meg.

(3) A térítési díjakat tárgyhónap 10. napjáig kell megfizetni.

(I) E rendelet 2018. május 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Jászbo Idogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, az

intézményi élelmezési nyersanyagnormák meghatározásáról szóló 3 2004. (IV. 15.)
önkormányzati rendelete.

Jászboldogh ‚~ 2018. április 25.

sI ( ~jos Dr. Dinai Zoltán
ster jegyző

Kihirdetve: Jászboldogháza, 2018. áp Dr.

jegyző



2/2018(IV.26.) Önkormányzati Rendelet 1. számú melléklete

NEVELÉSI, OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAK

ÁLTALÁNOS ISKOLA Hatályos: 2018. május 1-től
Megnevezés Nyersanyag érték Nettó B°

Tízórai 76 77 A 97
Ebéd 225 273 347
Uzsonna 50 45 57
Osszesen: 351 395 502,- Ft

ÓVODA
Megnevezés Nyersanyag érték Nettó B°

Tízórai 72 74 94
Ebéd ‘ 155 159 202
Uzsonna 40 44 56
Osszesen: 267 277 352.- Ft.

VENDÉGÉTKEZTETÉS:
Megnevezés Nyersanyag érték Nettó B°
Ebéd 320 512 650,-Ft/ebéd
Az ételmaradék mindenkori vendégétkezés (650,- Ft) értékének 20 %-a = 130- Ft.



ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
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JELENLÉTI ÍV

1. Joó-Kovács Balázs

2. Kobela Margit

3. Menyhárt Ernő

4. Dr. Pap Béla

5. Szűcs Gergely

6. Vámosi Norbert

7. Szűcs Lajos

~.„4~Ar ~

Jászboldogháza, 2018. április 25.


